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پیشرفتعلمی
زمینهساز اقتدار اقتصادی

مردادماه امس��ال ،مصادف با ماه مبارک رمضان ،جمعی از اساتید و
پژوهشگران دانشگاههای کش��ور با رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار
کردن��د .معظمله در این دیدار با اش��اره به ضرورت مجاهدت و تالش
بیوقفه برای شتاب بیشتر علمی کشور تأکید کردند :پیشرفت علمی،
زمینه س��از اقتدار اقتصادی و سیاس��ی ایران و عزت بیشتر ایرانیان در
جامعه بین المللی اس��ت و دس��تیابی به این هدف ،به حفظ و تقویت
گفتمان علمی ،گفتمان پیش��رفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی
کشور در دانش��گاهها نیاز دارد.ایشان همچنین با اشاره به ارزش ذاتی
علم از دیدگاه اس�لام افزودند :تأکید مکرر بر تالش همه جانبه برای
پیشرفت علمی ،فقط به علت احترام فراوان اسالم به علم و عالم نیست
بلکه به این دلیل است که علم ،اقتدار آفرین است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،اقتدار علمی را از جنس «اقتدار درونزا»
خواندند و افزودند:تردیدی نیس��ت که بخشی از تحریمها و فشارهای
موجود ،با هدف جلوگیری از دستیابی ملت ایران به پیشرفت علمی و
اقتدار درونزا ،اعمال می شود ،بنابراین از این زاویه نیز ،پیشرفت علمی
باید ادامه یابد.
اساس��ا نقش دانشگاهها و مراکز پژوهش��ی در پیشرفت همه جانبه
کشور ،بر کسی پوشیده نیست ولی این تاکیدات رهبر انقالب ،بی شک
این نقش و اهمیت و نیز مسئولیت را برای دانشگاهها پررنگتر و مضاعف
میسازد .حال باید دید با چه راهکارها و برنامههای دانشگاهی ،میتوان
بر تاکیدات رهبر انقالب جامه عمل پوشاند و به واسطه چه مقدمات و
راهبردهایی پیشرفت اقتصادی کشور از مجرای مراکز علمی و دانشگاهی
رقم خواهد خورد .به نظر میرسد بررسي و شناسايي چالشهاي عمومي
درحوزههاياقتصاديوصنعتي؛افزايشنقشعلموفناوريدرتوانمندسازيوارت
قایبهره-وريدربخشهایصنعتيوتولیدی و خدماتتخصصيوعمومي؛توجه
ویژه به توس��عه هدفمند ش��ركتهای دانشبنیان و صنایع پیشرفتهبا
محوریت پژوهش ،فناوری و نوآوری؛برنامهریزی هدفمند در راس��تای
تجاریسازی یافتههای پژوهشی با ارزش افزوده باال؛ اعمال برنامهریزی
الزم برای ساماندهی و مدیریت هدفمند نظام آموزش مهندسی ،فنی و
حرفهای كشور در جهت كسب مهارتهای پیشرفته مورد نیاز در رشد
تولید ملی كشور؛ برنامهریزی عملیاتی در راستای كشف راههای نوین

هماهنگی و ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای رشد فناوریهای نوین
در عرصه تولید ملی و اس��تفاده از توانمندیها و دستاوردهای علمی و
تکنولوژیک داخلی و بومی،از جمله راهبردهای ملی الزم در این مسیر
باشد.
ح��وزه صنع��ت ایران ،نی��از مبرمی به بازس��ازی و بهینهس��ازی با
تکنولوژیهای هایتک دارد تا بتواند بازدهی خود را افزایش دهد .تاکید
بر تولید ملی ،عالوه بر پیش نیازها و همنیازهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی ،نیاز مبرمی به فناوری به روز دارد و مهمترین ابزار
برای تحقق این امر ،تکنولوژی و فناوری مدرن هر حوزه خاص است
چ��را که کیفیت ،کمیت و تنوع ،در س��ایه تکنولوژی و فناوری حاصل
میش��ود.علم این تکنوژی و فناوری در دانشگاههاس��ت ولی با تاسف
باید اذعان کرد علیرغم پیش��رفت چش��مگیر علمی کشور و تالش
امیدوارکننده محققان ،اساتید دانشگاه و دانشجویان در تولید علم؛ارتباط
بین صنعت و دانشگاه-که در حقیقت ،مقوله رساندن تحقیقات علمی
کشور به حوزه صنعتی و تجاری-سازی آنها و تولید ثروت از رشد علمی
کش��ور است -از حلقههای مفقودهای است که در این سالها با وجود
تالشهای انجام شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است اگرچه در نقشه
جامع علمی کش��ور هم به عنوان موضوعی مهم و استراتژیک ،دیده
ش��ده است.بررسي نقش مديريت فناوري شامل خلق ،انتقال ،جذب و
تجاريس��ازي فناوريهاي موردنياز؛ توسعه جايگاه پژوهش و نوآوري
در تصميمگيريها و سياستگذاريهاي کشور در زمينه ارتقای نظام
آموزش و پژوهش دانش��گاهي کش��ور؛ افزايش اعتماد مديريت ارشد
کش��ور به توانمنديهاي بخشهاي علمي و پژوهشي داخل کشور و
تقويت روحيه خودباوري علمي نیز از دیگر اصول وصول به اقتدار کشور
با تکیه بر پیشرفت اقتصادی است.
دس��تيابي به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران،
مس��تلزم تالش همهجانبه در تمام ابع��اد فرهنگي ،علمی ،اجتماعي و
اقتصادي اس��ت ولیهمانگونه که رهبر معظم انقالب به درس��تی بیان
فرمودند ،علم و فناوری ،قدرتزا و توانمندس��از اس��ت و هرچه در این
حوزه ،پیش��رفت حاصل ش��ود به همان نس��بت ،ق��درت و توانمندی
کشورمان نیز افزایش خواهد یافت.

س��ومین کنفرانس بینالمللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی
راهآهن ،روزهای  10و  11اردیبهش��تماه  ،1392توس��ط قطب
علمی حمل و نقل ریلی کش��ور و دانش��کده مهندس��ی راهآهن
دانش��گاه علم و صنعت ایران ،با هدف گسترش مرزهای دانش
و تب��ادل نظر علمی و فنی در ابعاد مختلف مهندس��ی راهآهن و
ارایه يافتههای نوين توس��ط پژوهش��گران و انديشمندان مراکز
پژوهش��ی و دانش��گاهها و با محوريت راهآهن پرسرعت برگزار
گردید.
در نخستین روز این کنفرانس بینالمللی ،تفاهمنامه سه جانبه
تولید ملی ریل بین ش��رکت راهآهن جمهوری اس�لامی ایران،
ذوب آه��ن اصفهان و دانش��گاه علم و صنعت ای��ران با حضور
وزرای «راه و شهرس��ازی» و «صنع��ت ،مع��دن و تجارت» ،به
امضا رسید.
بر اس��اس این تفاهمنامه که در راستای سیاست توسعه حمل
و نق��ل ریلی کش��ور ،به امض��ای مهن��دس عبدالعلی صاحب-
محمدی(مدي��ر عامل راهآهن جمهوری اس�لامی ايران) ،دکتر
اردش��یر س��عد محمدی(مدير عامل ش��رکت ذوبآهن) و دکتر
محمدس��عید جبلعاملی(رییس دانش��گاه علم و صنعت ایران)

رس��ید؛ از این پس با همکاری راهآهن جمهوری اسالمی ایران،
ذوبآهن اصفهان و دانش��گاه علم و صنع��ت ایران ،ریل مورد
نیاز خطوط راهآهن کش��ور در داخل ایران تولید خواهد ش��د که
صرفهجویی ارزی کالنی را برای کشور رقم خواهد زد.
مراس��م افتتاح س��ومین کنفرانس بینالمللی پیش��رفتهای
اخیر در مهندس��ی راهآهن ،دهم اردیبهش��تماه  1392با حضور
دکت��ر غضنفری(وزی��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت) و مهندس
نیکزاد(وزیر راه و شهرس��ازی) ،جمع قابل توجهی از استادان،
متخصصان ،پژوهشگران و مدیران حمل و نقل کشور ،محققان
و اندیش��مندان صاحبنام صنعت ریلی بیش از  20کشور جهان
و جمعی از س��فرای کش��ورهای خارجی مقیم ایران ،در س��الن
همایش پژوهشکده مهندس��ی خودروی دانشگاه علم و صنعت
ایران برگزار شد.
در این مراسم ،مهندس نیکزاد(وزیر راه و شهرسازی) ضمن
تبریک میالد با سعادت دخت نبی مکرم اسالم ،حضرت فاطمه
زهرا(س) ،با برش��مردن مزایای حمل و نقل ریلی در مقایسه با
دیگر روشها ،تاکید کرد :امروز همه متفقالرای هستند حمل و
نقل ریلی در کشور باید توسعه یابد .این موضوع در سیاستهای
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دكتر غضنفري
وزير صنعت ،معدن و تجارت

کلی نظام ،مد نظر مقام معظم رهبری است و مورد تاکید رییس زیرساختهای تولید ،کارهای زیادی در کشور انجام شده ،گفت:
دول��ت نیز ق��رار دارد .وی با ذکر این مقدمه ک��ه بدون ارتباط ،تولید اگر بخواهد پویایی داش��ته و ارزان تمام شود ،باید آمایش
هیچ منطقهای رش��د نخواهد یافت ،تصریح ک��رد :وزارت راه و تجاری را به عنوان مکمل در کنار خود داش��ته باش��د و حضور
شهرس��ازی در هر چهار مدل حمل نق��ل (بندری ،هوایی ،ریلی واس��طهها ،به معنی عدم کارکرد کافی ما در حوزه زیرس��اخت
و ج��ادهای) ،موافق حضور بخش خصوصی اس��ت و از این کار تجاری اس��ت .وی سپس با اش��اره به رتبه  139ایران در سال
حمای��ت میکند .وی با ارایه آمار ،به تبیین خدمات وزارت راه و  2011در تجارت فرا مرزی گفت :این رتبه در  10معیار ارزیابی
اهتمام دولت برای توس��عه حمل و نق��ل ریلی پرداخت و گفت :میش��ود که ضعیفترین معیار کش��ور ما ،فرآیندهای ترخیص
اکنون  8500کیلومتر راهآهن در دس��ت اجرا داریم و  20استان کاالست.
کشور به این ش��بکه متصل هستند و اتصال 11
همچنی��ن در تحویل به موقع کاال و عملکرد
استان را هم در دست اقدام داریم.
لجس��تیکی هم کار خوبی نش��ده در حالی که در
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به نامگذاری
زیرس��اخت لجستیکی و حمل و نقل ،رتبه خوبی
امس��ال به نام سال حماس��ه اقتصادی و حماسه
داری��م و این یعن��ی س��رمایهگذاری ،دارای رتبه
وزير راه و
سیاس��ی از س��وی مقام معظم رهبری ،گفت :در
خوب اس��ت و مدیریت سرمایه ،رتبه پایینی دارد.
شهرسازي:
این س��ال ،دو کار اساسی را در دستور کار داریم.
دکت��ر غضنف��ری تصری��ح ک��رد :ع�لاوه بر
اکنون قطار
اول اینکه تا س��قف  250هزار تُن ،ریل مورد نیاز
آنک��ه حم��ل و نقل ریل��ی در این بحث بس��یار
با سرعت
کارگشاس��ت ،در ح��وزه تجهی��زات ری��ل هم با
کشور را در داخل تولید کنیم و دوم آنکه کارخانه  250کیلومتر
واگنسازی را با حدکثر ظرفیت ،فعال سازیم.
ب��ازار خوبی در دنیا مواجه هس��تیم به طوری که
ساعت،
بر
مهندس نیکزاد تصریح ک��رد :اکنون قطار با
ش��رکتهای اول دنیا در س��ال گذش��ته ،تا 30
نیاز
پاسخگوی
س��رعت  250کیلومتر بر ساعت ،پاسخگوی نیاز
میلیارد دالر در این زمینه فروش داشتهاند .کشور
آماده
و
نیست
ما
ما نیست و آماده حمایت از پروژههایی هستیم که
ما هم جزو واردکنن��دگان و صادرکنندگان حوزه
از
حمایت
ما را به قطارهای باالی این سرعت برسانند.
ریلی در بخش تجهیزات اس��ت و برای داش��تن
هایی
ه
پروژ
س��خنران دیگ��ر مراس��م افتتاحی��ه ،دکت��ر
صادرات پویا ،سیستم لجس��تیک پویا نیاز است.
غضنفری(وزیر صنعت ،معدن و تجارت) بود که از هستیم که ما
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ،از حمایت
منظر حوزه تجارت به مبحث راهآهن پرداخت.
را به قطارهای همهجانب��ه ای��ن وزارت ،از تولید تجهیزات حمل
باالی این
وی گفت :در حوزه تجارت ،با موضوع سهولت
و نق��ل در کش��ور از دو طریق تس��هیالت ارزی
در تجارت درونمرزی و فرا مرزی مواجه هستیم سرعت برسانند و س��رمایه در گ��ردش و منابع ریال��ی ،خبر داد.
ولی قبل از اینکه س��ختافزار در اولویت باش��د،
مهندس آقایی(رییس کمیسیون عمران مجلس
ش��یوه مدیریت بر سختافزار ،مبنای بحث است .وی با توضیح شورای اسالمی) دیگر سخنران مراسم افتتاحیه این همایش بود.
«آمایش تجاری» گفت :آمایش تجاری به ما میگوید در کشور وی درب��اره الزامات قانون برنامه ،به اولویت بخش حمل و نقل
چه زیرس��اختهای تجاریای اگر ایجاد ش��ود میتونیم از همه ریلی بر دیگر بخشهای حمل و نقل اشاره کرد و افزود :عالوه بر
ظرفیتهای کش��ور استفاده کنیم و اینگونه ،زمینههای مناسبی اولویتدهی به حمل و نقل ریلی در برنامه ،الزاماتی نیز به وزارت
را برای توسعه تجاری فراهم میکند.
راه و شهرس��ازی ابالغ شده که ایجاد بانک اطالعاتی در حوزه
وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت ،با تاکید ب��ر اینکه در تامین حمل و نقل و تدوین طرح جامع حمل و نقل از جمله آنهاس��ت.

مهندس آقايي
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي

دكتر يونسيان
رييس دانشكده مهندسي راهآهن و دبير كنفرانس

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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رییس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی ،از تعریف ریلی از حوزههای موفق در برقراری این تعامل است.
منابع پایدار برای جلوگیری از بروز خلل در روند توس��عه کشور
دکتر جبلعاملی با اشاره به مصوبه شورای عتف در خصوص
و مص��ون مان��دن از تحریمهای ظالمانه غ��رب علیه جمهوری واگذاری پروژه محوری س��امانه قطار سریعالس��یر به دانش��گاه
اس�لامی در بودجه سال جاری خبر داد و گفت :صندوق توسعه علم و صنعت ایران گفت :حجم بس��یار باالی سرمایهگذاری در
ملی از منابعی اس��ت که ظرفیت باالیی دارد و ذخیرهای اس��ت توسعه زیرس��اختهای حمل و نقل ریلی ،از ویژگیهایی است
که به ابتکار قانونگذاری ،سالی  26/5درصد درآمد نفت را صرفا که فرصت مناس��بی برای دانش��گاه و صنعت حمل و نقل ریلی
برای بخش خصوصی ذخیره میکند که در شرایط تحریم ،برای کش��ور ایجاد کرده تا بیشتر به توس��عه فناوری در این بخش و
ما ظرفیت قابل مالحظهای اس��ت .وی افزود :در تمام مدلهای نقش برجسته دانشگاهها در این توسعه ،توجه کنند.
توس��عه ،دولت زیرساختها را تامین میکند تا از
در آغ��از مراس��م افتتاحیه ،دکت��ر باقری(دبیر
ظرفیت بخش خصوصی برای توس��عه اس��تفاده
اجرای��ی کنفران��س) گ��زارش کوتاه��ی از روند
نماید.
برگزاری آن ارایه کرد.
دکتر باق��ری ،تعداد مقاالت پذیرفته ش��ده را
در ای��ن مراس��م ،دکت��ر جبلعاملی(ریی��س وزيرصنعت،
دانش��گاه) ،ضمن خوش��امدگویی ب��ه مهمانان و معدن و تجارت 193 :مقال��ه عنوان کرد و گفت در بخش مقاالت
تبری��ک والدت حض��رت صدیق��ه مرضیه(س)،
فارسی ،بیش��ترین مقاالت در زمینه بهرهبرداری
در حوزه
به مقایس��ه وضعیت کنونی آموزش عالی کشور
ب��وده و در کل مق��االت ،خط و ابنیه بیش��ترین
تجارت،
ب��ا دورههای قب��ل و تبیین تحوالت س��ریع آن
موضوع مقاالت را داشته است.
با موضوع
پرداخ��ت .وی گفت :ورود دانش��گاهها به عرصه
دکتر یونسیان(دبیر کنفرانس و رییس دانشکده
سهولت
تحقیق��ات با تاکید ب��ر فن��اوری ،از ویژگیهای
مهندس��ی راهآه��ن دانش��گاه) نیز در س��خنانی،
تجارت
در
آموزش عالی در زمان کنونی اس��ت و گس��ترش
تاس��یس دانش��کده مهندس��ی راهآهن را اتفاقی
مرزی
ن
درو
فعالیته��ای تحقیقاتی و تحصی�لات تکمیلی،
مب��ارک در توس��عه حم��ل و نقل ریلی کش��ور
مرزی
فرا
و
فرص��ت خوبی برای دانش��گاهها ایج��اد کرد تا
برش��مرد و از جمله دس��تاوردهای این دانشکده
هستیم
مواجه
در ح��وزه تولید علم ،از ظرفیت نخبگان کش��ور
در  15س��ال فعالیت آن ،به تاسیس قطب علمی
نقل
و
حمل
كه
به نحو مطلوب برخوردار گردند و دانش��گاهها به
حم��ل و نقل ریلی ،ارایه بی��ش از  1200مقاله و
آرزوی دیرین��ه خود یعنی ماموریتگرا ش��دن در ریلی در این
تربیت  1500دانشآموخته و راهاندازی دورههای
بحث ،بسیار
فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی برسند.
تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسیارش��د و
دکتری اشاره کرد.
رییس دانش��گاه تاکید کرد :همه دانشگاههای کارگشاست
بزرگ ،امروز برنامههای مشخص و مدونی دارند
وی مهندس��ی راهآهن را رش��ته بین رشتهای
و اینه��ا موجب تحول دیگری در کش��ور ش��ده
موفق��ی توصی��ف کرد ک��ه میتواند الگو باش��د
که بیش��تر ،دانشگاهها از آن س��ود میبرند و آن ،اعتماد بخش و افزود :ش��واهد نش��ان میدهد آینده دنیا در دس��ت راهآهن پر
صنعت به حوزههای دانشگاهی و تحقیقاتی است که باعث شده س��رعت اس��ت و در ایران هم یکی از  40پروژه مصوب شورای
انتظارات به جا ،هوش��مندانه و بسیاری از دانشگاهها ایجاد شود .عتف ،همین موضوع است.
وی تاکی��د کرد :باید ت�لاش کنیم در جهت تعامل دانش��گاه و
در ط��ی برگزاری این کنفرانس بینالملل��ی ،عالوه بر تفاهم
صنع��ت ،گامهای بلندتری برداری��م و در این فضا ،حمل و نقل نامه تولی��د ریل ملی ،دو تفاهمنامه دیگ��ر در زمینه پروژههای

پروفسور ساكومانا -سخنران كليدي از دانشگاه واترلو
دبير مجله مهندسان عمران كانادا

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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تحقیقاتی ،توس��عه تحصیالت تکمیلی پژوهشمحور و توس��عه
آزمایش��گاههای تحقیقاتی ،بین دانش��گاه علم و صنعت ایران و
راهآهن جمهوری اس�لامی ایران و نيز بين شرکت بهرهبرداری
مترو و دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه به امضا رسید.
این کنفرانس ،با حضور بیش از هزار ش��رکت کننده داخلی و
خارجی از بیست و چهار کشور جهان برگزار گردید.
گفتنی اس��ت س��خنرانان کلی��دی کنفرانس ،پروفس��ور ترو
(رییس انجمن بینالمللی دینامیک وس��ایل نقلی��ه اروپا و دبیر
چه��ار ژورنال معتبر بینالمللی در حوزه علوم ریلی از دانش��گاه
صنعتی دانمارک) ،پروفس��ور س��اکومانو (مش��اور عالی راهآهن
کان��ادا و دبیر ژورنال تخصصی انجمن مهندس��ی عمران کانادا
از دانش��گاه واترلو) و پروفسور پمبو و پروفسور آمروسیو (سردبیر

پروفسور ترو -سخنران كليدي از دانشگاه صنعتي دانمارك
رييس انجمن بينالمللي ديناميك وسايل نقليه اروپا

ژورنالهای تخصصی ریلی و دینامیک چند جس��می از دانشگاه
لیسبون) بودند.
همچنین در این کنفرانس ،پانزده کارگاه آموزشی در حوزههای
مختلف صنعت ریلی توسط مدرسان داخلی و مدعو از  10کشور
جهان ارایه گردید.
در ای��ن کنفرانس ،مجموع ًا  210مقاله به دو زبان فارس��ی و
انگلیس��ی ارای��ه گردید که مقاالت برگزیده ،به صورت ش��ماره
وی��ژه ،در چهار ژورنال معتبر بینالمللی به چاپ خواهند رس��ید.
از دیگر برنامههای این کنفرانس ،میتوان به برگزاری سه پانل
تخصصی با رویکرد راهآهن برونشهری ،راهآهن درونشهری و
راهآهن پر سرعت اشاره نمود.

ایجـاد فناوری ملـی
سامانه حـمل و نقل ریـلی پر سرعـت

لطفا ابتدا در م�ورد ضرورتهای تعریف و اجرای این
طرح ،توضیح بفرمایید.
به عنوان مقدمه عرض میکنم که بحث توسعه حمل و نقل ریلی،
از مدتها پیش در کش��ور مطرح بوده و موضوعی اس��ت که در س��ند
چشمانداز توسعه کش��ور در افق 1404و همین طور در برنامه پنجم
توس��عه ،مورد تاکید قرار گرفته است .اما آنچه که ویژگی بارز و مهم
این طرح کالن به ش��مار میرود ،تاکی��د آن بر حمل و نقل ریلی پر
سرعت است.
در مورد ضرورتهای داخلی تعریف و اجرای این پروژه باید گفت
مزیت بزرگ حمل و نقل ریلی در مقایسه با دیگر وسائط حمل و نقل-
نظیر اتوبوس ،قطارهای سنتی ،اتومبیل و هواپیما -مصرف کم انرژی،

بر حس��ب هر کیلومتر برای جابجایی مس��افر است و به همین دلیل
مصرف کمتر انرژی در مقایس��ه با سایر گزینههای جابجایی مسافر،
ش��اهدیم که در همه جای دنیا به قطارهای پر س��رعت توجه شده و
بدان روی آوردهاند .میدانیم که  2-3ساعت ،بهترین طول زمان برای
مسافرت انس��ان است و به عنایت به فاصله حدود  1000کیلومتری
شهرهای کشورمان ،به نظر میرسد قطار پر سرعت-حتی در صورت
وجود اتوبانهای پیش��رفته -بهترین گزینه مسافرت است .به همین
دلیل ،کش��ورهای دنیا و بخصوص کشورهای پیشرفته ،برنامههای
بس��یار گستردهای برای توس��عه حمل و نقل ریلی پر سرعت دارند و
گزارشهای موجود ،حاکی از روند بس��یار افزایش��ی ایجاد خطوط پر
سرعت در دیگر کشورهاست.
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اشاره :در سال  ،1391دانشگاه علم و صنعت ایران با تصویب شورای عالی تحقیقات و فناوری (عتف) ،ماموریت
اجرای ش�ش طرح کالن ملی را عهدهدار ش�د .این دانشگاه در چهار طرح ملی به عنوان دانشگاه محوری و در دو
طرح ،به عنوان دانشگاه همکار ،ماموریت یافته است« .ایجاد فناوری ملی سامانه حمل و نقل ریلی پر سرعت» یکی
از چهار طرح کالن ملی است که دانشگاه علم و صنعت ایران نظر به قابلیتهای زیرساختاری و پشتوانه علمی آن،
دانشگاه محوری در اجرا و به ثمر رساندن آن است.
با دکتر محمدحسن بازیار(مجری طرح) ،گفت و گویی انجام دادیم و درباره چگونگی تصویب و مراحل پیشرفت این
پروژه بزرگ ،پرس و جو کردیم که ضمن تشکر از همکاری ایشان با دفتر نشریه ،تقدیم خوانندگان و عالقهمندان
میشود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

معرفی طرح کالن ملی؛

میزان مصرف انرژی به ازای حمل یک مسافر – کیلومتر

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

همچنین در س��فر هوای��ی ،با توجه ب��ه هزینه باالی س��اخت هواپیما
و ف��رودگاه ،ب��ه نظر میرس��د بی��ش از کش��ورهای اروپای��ی ،نیازمند
قطارهای پر س��رعت هستیم .اگر برنامه کش��ورهای مختلف را از نظر
افزای��ش خطوط ریل��ی پر س��رعت ،در نمودار ذیل بس��نجیم مالحظه
میشود از سال  2003به بعد ،رشد و توسعه بسیار شدیدی در این زمینه
داشتهاند.
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پیشبینی احداث خطوط پرسرعت موجود در جهان

از سویی حمل و نقل ریلی امروز کشور ما متوسط سرعت  100کیلومتر
بر ساعت را دارد در حالی که در دنیا از حدود  20-30سال پیش ،سرعت
 350کیلومتر بر س��اعت در حمل مس��افر به صورت ریلی مطرح شده و
اکنون کش��ورهایی مثل چین ،کره ،ژاپن و آلمان بر سرعت  400یا 500
کیلومتر بر ساعت متمرکز ش��دهاند .همین طور کشورهای اطراف ایران
مثل عربس��تان ،ترکیه و قزاقستان نیز برنامههای فشردهای برای ایجاد
خطوط قطارهای پر س��رعت  300یا  350کیلومتر بر ساعت دارند .یعنی
عالوه برآنکه از نظر طول مسير حمل و نقل ریلی پیشبینی شده در برنامه
توسعه كشور عقب هستیم ،از نظر سرعت نیز در طول مسیر موجودُ ،کند
هس��تیم و با توجه به اینکه قرار اس��ت کشورمان در افق  ،1404در همه
زمینهه��ا از جمله حمل و نقل ریلی در منطقه حرف اول را بزند ،به نظر
میرسد الزم است یک جهش جدی در حمل و نقل ما صورت گیرد.
در مورد مدت زمان انجام این پروژه کالن و مختصات و
اهداف آن توضیح دهید.
ط��رح کالن ملی «ایجاد فناوری ملی س��امانه حم��ل و نقل ریلی پر

سرعت» ،اردیبهش��تماه  1391از سوی شورای عتف به دانشگاه واگذار
ش��د .تعریف این پروژه برای  5سال است و این مدت برای ایجاد فناوری
ساخت و راهاندازی قطار پر سرعت در کشور است .به طور کلی ،بحث قطار
پر سرعت ،تکنولوژی بسیار پیشرفته ( )High Techو محرمانه است .تعداد
شرکتها و کشورهای سازنده آن در دنیا نیز محدود است ،پس نمیتوانیم
روی انتقال تکنولوژی یا خرید آن ازکشورهای خارجی حساب کنیم .در این
پروژه ،بنا داریم با توجه به ظرفیتهای موجود کشور و با برنامهریزی برای
رشد و توسعه این ظرفیتها و استفاده از همکار خارجی ،این تکنولوژی را
بومیسازی کنیم که هم نیاز داخل کشور را مرتفع کنیم و هم انشاءا ...در
آینده ،شاهد صدور خدمات فنی-مهندسی و صادرات تکنولوژی آن باشیم.
هزینه اجرای این طرح 135 ،میلیارد تومان در زمان ارایه طرح ،پیش��نهاد
ش��ده اما از آنجا که هنوز بودجه س��ال  92تصویب نشده ،نمیدانیم ادامه
تامین منابع مالی آن به چه صورتي انجام خواهد شد.
خالص�های از رون�د واگ�ذاری ای�ن ط�رح کالن ملی به
دانشگاه علم و صنعت ایران ذکر بفرمایید.
اولین بار در اواخر سه ماهه سوم سال  1390بود که شخصا پیشنهاد
تحقیق برای بومیسازی تکنولوژی قطارهای پر سرعت را به کمیسیون
حمل و نقل و عمران ش��ورای عتف ارایه ک��ردم که مورد موافقت قرار
گرفت .س��پس مقرر ش��د برای این پروژه ،پروپوزال تهیه و ارایه گردد.
س��پس یک هیات سه نفره متشکل از اینجانب و دو همکار دانشگاهی،
جناب آقای دکتر س��یدین و جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی تشکیل
دادیم که پروپوزال را تهیه و در همان زمان به کمیسیون مربوط ارسال
کردیم .این پروژه در س��ه ماهه چهارم س��ال  ،1390ابتدا در کمیسیون
حمل و نقل و عمران و سپس در کمیسیون دائمی شورای عتف ،مطرح و
مورد تصویب اولیه قرار گرفت .برای اخذ تصویب نهایی ،نیازمند پروپوزال
بسیار مفصل و کاملتری بودیم و لذا با همکاری گروهی پنج نفره مرکب
از بنده و دو عضو قبلی و همراهی جناب آقای دکتر یونس��یان و جناب
آقای دکتر کاکایی(اعضای هیات علمی دانش��کده مهندس��ی راهآهن و
مهندسی خودروی دانشگاه) نسبت به تهیه آن اقدام کردیم .در ابتدا وقتی
در اردیبهش��تماه س��ال  1391پروژه ابالغ شد ،برخی مشکالت اداری
برای هزینهکرد پروژه وجود داشت اما در آن زمان ،تیمی را متشکل از 9
عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل دادیم که افراد متخصص دیگری از
مرکز تحقیقات راهآهن جمهوری اسالمی و زیرمجموعه معاونت توسعه
و ساخت ،به گروه ما اضافه شدند و موفق شدیم هسته اجرایی اولیه را با
مشارکت گروهی  14نفره تشکیل دهیم.
پس از تصویب پروژه در تابس��تان  ،1391کار جدی روی پروژه فوق،
آغ��از و پس از ارایه اولین گزارش پیش��رفت پروژه به ش��ورای راهبری
کمیسیون حمل و نقل ،دومین جلسه ش��ورای راهبری عتف در آذرماه
 1391تشکیل شد .خوشبختانه هرآنچه تا آن روز به دست آورده بودیم
به ش��دت مورد استقبال اعضای ش��ورای عتف قرار گرفت و از نتایج به
دس��ت آمده و پیش��رفت کار ،ابراز رضایت و خرسندی نمودند .از سویی
قرارگاه سازندگی خاتماالوصیاء ،با مطالعه گزارش عملکرد آذرماه -1391
که متش��کل از  10جلد گزارش بود -ضمن اظهار عالقهمندی ،تمایل
خود را برای س��رمایهگذاری در طرح اعالم کرد که از آن زمان تاکنون
جلس��ات منظم ما با بخش ریلی این قرارگاه (تحت عنوان شرکت فراز
نیم��ا) برگزار میش��ود .پس از آن موفق به توافق ب��ا  3همکار خارجی
شدیم که در ایجاد این تکنولوژی در کشور ،به ما کمک کنند .هم اکنون
نیز تیمی از دست اندرکاران پروژه ،مشغول شناسایی شرکتهای داخلی
تامین کننده قطعات هستند که بررس��ی کنیم کدامیک توان بر آوردن
نیازهای فن��اوري این طرح را دارند .در حال حاضر ،کار بر روی طراحی
مفهومی پروژه و تعیین ابعاد و مختصات قطار را ش��روع کردهایم .برای
این منظور ،بین متخصصان طراحی صنعتی مس��ابقهای گذاشتهایم که
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شکل ظاهری این قطار را به ما پیشنهاد دهند و آقاي دكتر صفار دزفولي
از گروه طراحي صنعتي دانشكده معماري ،در بررسي طرحهاي رسيده،
مشاور پروژه بودند .با جمع این دو ،گمان میکنم تا پایان تابستان ،شکل
کلی قطار را داشته باشیم و من فکر میکنم تابستان امسال ،با اقدامات
اولیهای که انجام شده و با استفاده از متخصصان داخلی و احیانا مشاوره
محدود همکاران خارجی ،به نتایج قابل لمسی خواهیم رسید.
خط و ریل این قطار در پروژه دیده شده؟
مس��یر را قرار است بخش خصوصی حسب نیاز و مطالعات اقتصادی
خود ،انتخاب و ایجاد کند و ما باید شرایطی را از نظر طراحی و ساخت،
فراهم کنیم که امکان س��اخت خ��ط و ريل برای بخش خصوصی ،در
داخ��ل فراهم باش��د .به عنوان مثال ،هزینه ایجاد خ��ط راهآهن بین دو
شهر مثل تهران -مشهد ،نس��بتا زیاد است و برای بهرهبرداری ،نیاز به
بخش خصوصی با توانمندی باالي اقتصادي است .لذا هزینه ایجاد خط
و مسیر خاصی در این طرح ،گنجانده نشده است اما به عنوان بخشی از
سامانه حمل و نقل پر سرعت ،پروژه باید امکان طراحی و ساخت مسير
را در داخل کش��ور ،فراهم کند .البته هماکنون بخش خصوصی تعدادی
مسیر ریلی پر سرعت (مثل تهران-مشهد و تهران-اصفهان) را در دست
طراحی و اجرا دارد و به نظر میرسد در کشور ،تمایل به ایجاد این سیستم
توسط بخش خصوصی وجود دارد.
همکاران شما در این پروژه چه کسانی هستند؟
هس��ته اجرایی دوازده نفری در مدیریت پروژه از همکاران دانشگاه
علم و صنعت ایران داریم و عالوه بر آن ،همکارانی از خارج از دانشگاه
با ما همکاری دارند .هر یک از اين اعضا ،مسئولیتی در طرح دارند :دکتر
یونسیان و دکتر مالطفی ،بخش ناوگان؛ دکتر میرمحمدصادقی ،بخش
خ��ط و ابنیه؛ دکتر کریم محمدی و دکت��ر صندیدزاده ،بخش عالئم و
ارتباطات (سیگنالینگ)؛ دکتر واحدی ،بخش انرژی و موتور(تراکشن)؛
دکترکاکایی ،بخش برنامهریزی استراتژیک؛ دکتر معینی ،بخش کنترل
پروژه؛ دکتر دوایی مرکزی ،بخش مهندس��ی سیس��تم؛ دکتر بوترابی،
بخش شناس��ایی توانمندیهای داخلی؛ دکتر س��یدین ،مشاور مجری
طرح و بنده هم به عنوان مجری و هماهنگکننده فعالیتها و مسئول
ارتباطات برونمرزی هستیم .تعدادی هم همکار بیرونی داریم که شامل
مهندس صدرآبادی و دکتر ساداتحس��ینی از مرکز تحقیقات راهآهن؛
مهندس دانشمند از معاونت توسعه زیرساخت وزارت؛ مهندس طاهری و
مهندس عصاری از قرارگاه سازندگی خاتماالوصیاء میباشند .همچنین
دانشگاه امیرکبیر در این طرح کالن ملی ،دانشگاه همکار تعریف شده

است که از آن دانشگاه هم بعض ًا دکتر خدایی ،رییس دانشکده مهندسی
عمران و دکتر افش��ار ،مدیر ارتباط با صنعت ،با ما جلس��اتي داشتهاند.
جلس��ات ما تقریب ًا هفتگی و در مواردي ،با حضور كل اعضای اجرایی
برگزار میش��ود و در طول هفته نیز هر مسئولی کارهای خودش را در
پيشبرد طرح ،به همراه يك يا چند دانشجوي دكتري ،پیگیری میکند.
ضمنا عناوين زيادي پاياننامه كارشناسيارشد و دكتري ،مرتبط با حمل
و نقل پر سرعت ،توسط همكاران پروژه پيشنهاد شده كه اميد ميرود در
آينده نزديك ،يك جهش علمي قابل توجه در دانشگاه ايجاد كند .اين
از نكات بسيار بارز اين پروژه است كه تاكنون  13عضو هيأت علمي از
هفت دانشكده مختلف با اين پروژه همكاري دارند و با پيشرفت پروژه،
دانش��كدهها ،استادان و دانشجويان بيش��تري در آن ،همكاري خواهند
كرد.
با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت موضوع و محدود
بودن شرکتهای سازنده قطارهای پر سرعت در دنیا گفتید،
امکان ساخت این قطار در مدت تعیین شده در داخل کشور
وجود دارد؟
از نظر توان اجرایی و ارتباطات بینالمللی برای اینکه پروژه را در موعد
مقرر به اتمام برسانیم ،هیچ مشکلی نداریم .از نظر تامین منابع مالی یا
تصویب گزارشها در سیستم اداری شورای عتف ممکن است تعویق در
کار پیش آید ولی تالش ما این اس��ت که ظرف مدت  5سال ،به ایجاد
سامانه قطار با سرعت  350کیلومتر بر ساعت نایل آییم.
برنامه بعدی شما پس از این پروژه چه خواهد بود؟
برنامه داریم با ایجاد دفتر تحقيق و توس��عه ،س��رعتهای بیشتر را
همانند کش��ورهای کره و چین -که در حال آزمایش سرعتهای 450
و  500کیلومتر بر س��اعت هس��تند -دنبال کنیم .به نظر من این مرکز
تحقیقات ،باید به طور مس��تمر و مداوم فعال باش��د چون دنیا به سمت
جلو حرکت میکند .معتقدم در دانش��گاه علم و صنعت ایران به س��بب
وجود دانشکده مهندس��ی راهآهن-که موجب شده بسیاری از اساتید ما
در زمینههای راهآهن ،پروژه و تجربه داشته باشند -و سایر دانشکدههای
قوی و با تجربه طوالنی ،ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی موجود است که
میتواند این تکنولوژی را ارتقا دهد .به هر حال ،انجام هرچه سریعتر این
پروژه با توجه به شرایط کشور ،ضروری به نظر میرسد و حسن کار به
این است که وقتی فناوری را در داخل تولید کنیم ،هزینههای سرسامآور
تعمیر و نگهداری را هم عمال کاهش داده و وابستگی کشور به خارج ،از
این حیث قطع میشود.

آشنایی با یک استاد؛

دکتر میرمحمدصادقی
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دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی متولد  ،1342دوران دبیرستان خود
را در رشته ریاضی-فیزیک در دبیرستان حکیم سنایی اصفهان به سال
 1360به پایان رس��اند .او تحصیالت کارشناسی را در دانشگاه صنعتی
اصفهان ادامه داد و در سال  1369با احراز رتبه اول و کسب جایزه از ستاد
انقالب فرهنگی ،در رشته مهندسی عمران دانشآموخته شد .او موفق
به کسب رتبه  2در کنکور کارشناسیارشد کشوری شد و متعاقب آن ،با
اخذ بورسیه از وزات علوم ،برای ادامه تحصیل به کشور استرالیا عزیمت
کرد .اهمیت صنعت ریلی و کمبود شدید متخصصان این صنعت از یک
سو و لزوم شتاب دادن به توسعه آن در کشور از سوی دیگر ،او را بر آن
داشت تا از سال  ،1370تحصیالت دورههای کارشناسیارشد و دکتری
خود را در رشته مهندس��ی راهآهن در دانشگاه ولنگوگ استرالیا دنبال
نماید .وی در دوره کارشناسیارشد ،در میان تمام دانشآموختگان ،رتبه
اول را احراز نمود .همچنین در دوره دکتری به عنوان دانش��جوی برتر
دانشکده مهندسی ،برگزیده و موفق به کسب جایزه مشهور آکادمی پیتر
اشمیت استرالیا ( )1376گردید که به همین جهت تقدیرنامهای از مدیر
کل بورس و اعزام وزارت علوم ایران دریافت نمود .او در سال  1378به
ایران بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
در دانش��گاه صنعتی اصفهان فعالیت دانشگاهی خود را آغاز نمود و در
س��ال  1382به پیشنهاد مرحوم ش��هید دکتر دادمان (مدیرعامل وقت
راهآهن جمهوری اسالمی ایران) به دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه
علم و صنعت ایران پیوست.
دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی در سه زمینه :انجام پروژههای صنعتی
از طریق دانشگاه ،چاپ مقاالت در مجالت نمایهدار ،تولید محتواهای
آموزش��ی (در قالب تدوین جزوات درسی و کتب آموزشی) ،خدماتی را
به جامعه دانش��گاهی و صنعت ریلی کشور ارایه نموده و تاکنون ،تنها
متخصص ایرانی است که هر دو دوره کارشناسیارشد و دکتری خود را
در زمینه راهآهن گذرانده است.
دکت��ر میرمحمدصادقی از ابت��دای فعالیت خود ،با ای��ن باور که به
کمک تجارب آموزش��ی و پژوهشی ،خالء عمده مبانی نظری و عملی
در آموزش صنعت ریلی ایران ،قابل جبران است و از سوی دیگر با این
تفکر که باید با انجام پروژههای کاربردی و بنیادین ،صنعت ریلی کشور
را از یک سیس��تم سنتی با کارآمدی پایین ،به یک صنعت ریلی پویا و
به روز س��وق داد ،توانسته اس��ت در یک دهه گذشته ،در جلب اعتماد
صنعت ریلی کشور به دانشکده مهندسی راهآهن ،سهم بزرگی داشته
باشد که نشانه آن ،واگذاری  48قرارداد صنعتی از مسیر دانشگاه به وی
در  10سال گذشته است .تکمیل موفقیتآمیز پروژههای تحقیقاتی وی،

خدمات بزرگي را به صنعت حمل و نقل کش��ور ارایه کرده که نتیجه
آن پاسخگویی به برخی از چالشهای اساسی صنعت ریلی کشور بوده
است .ازجمله پروژههای موفق و تائیرگذار وی میتوان به «بهینهسازی
تراورسهای بتنی راهآهن جمهوری اسالمی ایران» که موجب کاهش
 23درص��دي هزینههای س��اخت و تولید آن ب��رای راهآهن بوده و در
مرحل��ه انجام آخرین کنترلها برای تولید انبوه میباش��د؛ «طراحی و
ساخت س��امانه مدیریت مکانیزه تعمیر و نگهداری راهآهن جمهوری
اسالمی ایران»؛ «طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی فنرهای پابند
راهآهن» که در جهان به لحاظ شبیهسازی کامل خط ،بی نظیر بوده و
هم اکنون در حال طی نمودن مراحل ثبت جهانی است ،اشاره کرد.
دکتر میرمحمدصادقی دارای  6ثبت اختراع ملی اس��ت که به تایید
سازمان پژوهشهای علمی -صنعتی و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری رس��یده است .دو مورد از این اختراعات در
مراحل نهایی از روند ثبت جهانی است .تحقیقات او در سالهای اخیر،
به عنوان مرجع علمی کشور در زمینه راهآهن و مترو شناخته شده و در
رفع چالشهای ریلی کشور ،اثرگذار بوده است .دکتر میرمحمدصادقی،
در سالهای  ،1388-1386ریاست دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه
را عه��دهدار بود .از جمله دس��تاوردهای وی در این دوره ،اخذ مجوز و
راهان��دازی قطب علمی حمل و نقل ریلی اس��ت که موجب مرجعیت
دانشکده در کشور در زمینه مهندسی راهآهن گردیده است .همچنین به
دبیری وی در سال  ،1388دومین کنفراس بینالمللی پیشرفتهای اخیر
در مهندس راهآهن برگزار شد که یکی از شاخصترین کنفرانسهای
بینالمللی دانشگاه ،بوده است .انتشار  76گزارش علمی 55 ،مقاله علمی
پژوهش��ی انتش��ار یافته در مجالت نمایهدار و  35مقال��ه  ،ISIاز دیگر
فعالیتهای علمی و پژوهشی دکتر میرمحمدصادقی است .وی دارای دو
کتاب تالیفی بوده که هم اینک به عنوان مراجع درسی در دانشگاههای
کشور و الگوی کار در شرکتهای مهندسین مشاور در زمینه طراحی راه
آهن مورد استناد و استفاده است .همچنین کتاب وی با عنوان «اصول و
مبانی آنالیز و طراحی روسازی باالستی راهآهن» به عنوان اثر برتر سال
جمهوری اس�لامی ایران در سومین جشنواره کتاب سال در حوزه فنی
مهندسی( )1387برگزیده شد.
دکتر میرمحمدصادقی هم اکنون به عنوان اولین و تنها عضو هیات
علمی با مرتبه استادی کشور در رشته مهندسی راهآهن ،مشغول تدریس،
تحقیق و خدمت میباشد.

در جریان دومین همایش ملی توربینهای گاز انجام شد:

افتتاح پژوهشکده توربینهای گاز
در دانشـــگاه علم و صنعــت ایران
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پژوهشکده توربینهای گاز ،با حضور جمعی
از مسئوالن عالی و دستاندرکاران این حوزه،
هفتم خ��رداد م��اه  1392در دانش��گاه علم و
صنعت علم و صنعت ایران افتتاح ش��د .تفاه م
نامه تاسیس این پژوهشکده ،در اولین همایش
ملی توربینهای گاز در اردیبهش��تماه س��ال
 1391تبادل شده بود.
دومی��ن همایش مل��ی توربینه��ای گاز با
حض��ور معاون پژوهش و فناوری وزرات علوم،
معاون وزیر نفت در ح��وزه مدیریت پژوهش،
معاون سازمان صنایع هوایی ،مشاور وزیر نفت،
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران و جمعی
صاحبمنصب��ان و صاحبنظ��ران این حوزه
تخصصی ،در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره)
دانشگاه گشایش یافت.
دانشکده مکانيک دانش��گاه علم و صنعت
ايران ،نظر به کاربرد وس��يع توربينهای گازی
در صناي��ع مختلف هوايی ،نف��ت ،گاز و نيرو و
با عنایت به لزوم ايجاد و تقويت دانش فنی در
حوزههای طراحی ،ساخت ،بهينهسازی و بهره
برداری از توربینهای گاز و در پی اجرای موفق
اولی��ن همایش ملی توربینهای گاز در س��ال
گذشته ،دومین همایش ملی توربینهای گاز را

برنامهریزی و در روزهای  7و  8خردادماه 1392
برگزار کرد .این همایش به منظور آگاهی بيشتر
متخصصان از حوزههای مختلف فعاليتهای
س��ازمانها ،مراکز تحقيقاتی و دانش��گاهها و
اط�لاع و تجمیع آخرين دس��تاوردهای علمی
و فنی پژوهش��گران و نيز تبادل نظر بين آنها،
برگزار شد.
ارایه آخرين دس��تاوردهای علمی و صنعتی؛
شناسایی گلوگاههای فناوری و نيازهای صنعت؛
برنامهريزی برای ارتقای سطح دانش طراحی
و تکنول��وژی؛ ارای��ه توانمندیه��ا و امکانات
صنايع و مراکز دانش��گاهی و ارتقای بيش��تر
همکاریها بين صنعت و دانشگاه ،از مهمترین
اهداف برگزاری این همایش بود.
در مراس��م افتاحی��ه دومی��ن همایش ملی
توربینهای گاز ،دکتر تقوی زنوز (دبیر همایش
و رییس دانشکده مهندسی مکانیک) گزارشی
از روند اقداماتی که از همایش اردیبهش��تماه
س��ال گذش��ته در رابطه با موضوع تخصصی
همایش صورت پذیرفت ،ارایه کرد.
دبیر همایش گفت :این دانشگاه و خصوصا
دانشکده مهندس��ی مکانیک آن ،دارای سابقه
بسیار خوبی در زمینه توربینهای گازی است.

تعداد قابل توجهی از اساتید دانشکده مکانیک
و تعدادی از اس��اتید دانشکده مهندسی مواد و
متالورژی ،همکاری نزدیکی را با صنایع مختلف
مرتبط با توربینهای گاز داشتهاند به طوری که
بخ��ش عمدهای از فعالیته��ای علمی برخی
اساتید دانش��کده مهندس��ی مکانیک در این
حوزه بوده و تا کنون نیز دستگاههای تحقیقات
کاربردی منحصر به فردی توسط آنها طراحی و
ساخته شده است .همچنین تعداد قابل توجهی
دانشجو نیز در مقاطع دکتری و کارشناسیارشد،
در موضوعات مختلف موتورهای توربین گازی،
رساله داشتهاند .وی افزود :مجموعه این سوابق
و تجارب ارزش��مند ،باعث شده تا این دانشگاه
توس��ط مس��ئوالن ذیربط ،به عنوان دانشگاه
مح��وری در زمینه توربینهای گاز شناس��ایی
و معرف��ی گردد و همین موضوع موجب ش��د
تا با ایجاد پژوهش��کده توربینهای گاز در این
دانشگاه موافقت نمایند.
دبی��ر همای��ش در خصوص ط��رح کالن
ملی واگذار ش��ده به این دانش��گاه گفت :یکی
از مهمتری��ن طرحهای ملی مصوب ش��ورای
عت��ف ،پروژه «توس��عه فناوریه��ای کلیدی
هواپیمای جت مس��افربری  150-180نفره»
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میباش��د .هواپیمای مورد نظر ،از نوع باریک
پیک��ر ( )Narrow Bodyبوده و هر موتور آن
میباید نیروی پیشرانی حدود  150تا  170کیلو
نیوت��ن تولید نماید که ماموریت طراحی موتور
این هواپیما ،به دانش��گاه علم و صنعت ایران
واگذار شده اس��ت .موضوع پروژه ،با محوریت
توسعه فناوریهای کلیدی این هواپیما بوده و
از این رو ،برنامه یک س��ال آتی این دانشگاه،
انجام فازهای طراحی مفهومی و مقدماتی اولیه
موتور میباشد.
دکت��ر تق��وی زن��وز تاکید کرد :ب��ه منظور
خودکفایی در زمین��ه توربینهای گاز ،تقویت
زیرس��اختهای نرمافزاری و س��ختافزاری،
بس��یار حیات��ی اس��ت .وی در مورد تاس��یس
آزمایش��گاه ملی توربینه��ای گاز هم گفت:
پروپوزالهای الزم ،تهی��ه و به مراجع ذیربط،
ارسال شده است.
ل
سخنران بعدی مراسم افتتاحیه ،دکتر جب 
عاملی(رییس دانشگاه) بود .وی با تبریک ماه
رجب و اعیاد آن و تش��کر از برگزارکنندگان و
حامی��ان این همایش ملی گفت :تحوالتی که
در س��الهای اخیر در کشور رخ داد موجب شد
دانشگاه هم به س��مت برگزاری همایشهای
تخصصی گرای��ش یابد و به ج��ای برگزاری
همایشه��ای خیلی بزرگ کم حاصل ،به این
سمت برود که آغازگر آن هم دانشکده مهندسی
مکانیک بود و توانست با مخاطب خود ارتباط
خوبی برقرار کند .وی افزود :دانشگاهها از حدود
 10س��ال قبل به یک مهم پ��ی بردند که اگر
بخواهن��د ارتباطی خوب و مس��تمر با صنایع
برقرار کنند ،باید برای خود ماموریت تحقیقاتی
تعریف کنند و بلوغی در دانشگاهها به وجود آمد
که دانشگاه ما نیز از این مهم ،بیبهره نبود.
رییس دانشگاه اظهار داشت :به نظرم ورود
دانش��گاهها به حوزه طرحه��ای کالن ملی ،از
تحوالت بس��یار موثر س��الهای اخیر بود چرا
که همه ما نگران بودیم که «فناوری» وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و س��مت و س��وی
جهتگیری تحقیقات کجاست؟ وی افزود :در
سوابق ارتباط با صنعت  10سال قبل ،میبینیم
که همه فعالیتهای دانش��گاه در قالب ارتباط

با صنعت ،محدود به یک اس��تاد در شکل یک
قرارداد ساده بود که ممکن بود درآمدی را برای
دانشگاه به همراه داشته باشد اما در تحقیقات
ملی ،زمین��ه تحقیقات گروهی و اس��تفاده از
مجموعه قابلیتها و امکانات دانشگاهها دیده
میشود.
وی تصریح کرد :حال که دانش��گاهها غالبا
ماموریت تحقیقاتی مشخص و مدون و برنامه
ک ّمی پنج س��اله و افق بیست ساله برای خود
دارند ،نوبت صنعت اس��ت که گامهای بزرگتر
را ب��ردارد .یکی از این موانع نیز تفکر غالب در
مجموعه صنعتی کش��ور و ریسکگریز بودن
مدیران آن اس��ت ک��ه به دنبال دس��تیابی به
محصول هستند.
وی تاکی��د ک��رد :میتوان با اع��داد و ارقام
نشان داد در حوزههایی که دانشگاهها به سمت
فناوری رفتهاند ،موفق بوده و به هدف رس��یده
ان��د یعنی تحقیقات ،ثمربخش بوده و در آینده
نیز دانش��گاهها باید در بخش فناوری ،ورود و
سرمایهگذاری کنند.
رییس دانش��گاه ،وجود  1200دانش��جوی
دکتری مش��غول به تحصیل در دانشگاه علم
و صنعت ای��ران که ح��دود  10درصد آنها در
دانشکده مهندسی مکانیک هستند را فرصتي
بسیار طالیی برای ارایه  120رساله دکتری در
راستای حل  120مشکل صنعت ،توصیف کرد
و گفت :در هیچ کجای دنیا یک چنین پتانسیل
عظیم انسانی را رها نمیکنند و دستاوردهای تز
دکتری در سلسله تحقیقات کشور میتواند یک
حلقه مفقوده باشد.
دکت��ر مهدینژاد (معاون پژوهش و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری) ،سخنران بعدی
مراس��م افتتاحیه ب��ود .وی با اش��اره به بازدید
خود از پژوهشکده توربینهای گاز و مالحظه
پیش��رفتهای حاص��ل در پ��روژه کالن ملی
طراحی موتور هواپیمای جت مسافربری که به
دانشگاه علم و صنعت ایران واگذار شده ،گفت:
امروز ش��اهدیم که در همه ابعاد ،در این مدت
پیشرفت کردهایم و پروژه ما پیش رفته است.
وی در توضیح این مطلب افزود :در جریان این
کار ،نیروی انس��انی جدید ،چه هیات علمی و

چه دانشجویانی که کار میکنند ،آموزش دیده
اند که باعث شده نیروی انسانی ما هم ک ّمی و
هم کیفی ارتقا یابد .خودباوری کامال محسوس
است و ش��اهدیم روی لبه فناوری دنیا حرکت
میکنن��د و باالت��ر از آن میگویند اصالحاتی
داریم که میتواند ضعفهای موتورهای موجود
را برطرف کند .تولیدات علمی ما افزایش یافته
است .آزمایش��گاهها و تجهیزات آن اگرچه در
حد یک قطعه آزمایشگاهی یا دستگاه ،افزوده
شده اس��ت .اقبال صنعت ،بیشتر و باعث شده
به بهانه این پروژه ،مبادالت و سرمایهگذاریها
افزایش یابد .ظرفیت ساختاری ،گسترش یافته
که پژوهشکده از جمله آنهاست و انجام کار را
تسهیل میکند .همچنین مدیریت کار ،حرف ه
ای و ملی شده و ارتباطات بینالمللی افزایش
یافت��ه که همگی اینها از برکات انجام پروژه و
نشان حرکت رو به جلوست.
دکتر مهدینژاد تاکید کرد :اگرچه کارهای
بسیار مهمی انجام شده ولی به عنوان مسلمان
شیعه و با داشتن روح حماسی ،به این حد راضی
نیس��تیم و معتقدیم میتوان با تمرکز و دقت
بیشتر ،به این حرکت شتاب بیشتری بخشید.
مع��اون پژوه��ش و فن��اوزی وزارت علوم،
از افزای��ش اعتبارات پیشبینی ش��ده دولت و
مجلس در بودجه سال جاری برای انجام طر ح
ه��ای کالن ملی خبر داد و گفت :با تاس��یس
پژوهش��گاه در چن��د دانش��گاه و از جمل��ه در
دانشگاه علم و صنعت ایران ،انسجام بیشتری
در فعالیتهای پژوهش��ی خواهیم داشت و به
راحتی میتوان از اساتید بازنشسته ،صنعتگران
و محققان ،برای پیشبرد بهتر پروژهها استفاده
کرد.
دکت��ر مهدین��ژاد تاکید کرد :ب��رای اینکه
دانش��گاه کارآفرین ،پژوهشمدار و تمدنساز
داش��ته باش��یم ،نیازمند ارتباط قوی با صنعت
هستیم .وی تصریح کرد :تحصیالت تکمیلی
نمیخواهد به محفوظات دانش��جویان بیفزاید
بلک��ه میخواهد علم را به خدم��ت در جامعه
تبدیل کند یعنی وقتی دانشجو از دانشگاه خارج
میشود ،فردی کارآفرین ،کارآمد ،خالق و دارای
قدرت تحرک باال باشد و اگر بخواهیم از یک

دكتر مهدينژاد -معاون پژوهش و فناوري وزير علوم

دكتر مقدم -معاون پژوهشي وزير نفت

مهندس اوجي -مديرعامل شركت ملي گاز ايران

مهندس كريميان -معاون سازمان صنايع هوايي
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مهندس اوجی(مدیر عامل شرکت ملی گاز
ایران) هم گزارشی از فعالیتهای انجام شده از
طراحی و ساخت توربینهای گاز در کشور ارایه
کرد .وی گفت :با توجه به نیازی که صنعت گاز
کشور به این تجهیزات پیچیده دارد و پتانسیلی
که در کشور فراهم است ،امیدهای زیادی برای
موفقیت در طراحی و ساخت توربین ملی وجود
دارد.
وی با اشاره به قرارداد این شرکت با OTC
و مپنا برای ساخت  200توربوکمپرسور گفت:
هم اکنون این ش��رکتها توانستهاند حدود 40
دس��تگاه توربوکمپرسور را تولید کنند و بخش
اعظم توربوکمپرسورهای ما ،با قطعات داخلی
ساخته میشود.
وی افزود :در بحث توربین و کمپرسور هم
اقدامات خوبی انجام ش��ده و ما قول میدهیم
ش��رکت ملی گاز ،همه گونه حمای��ت از این
فعالیتها به عمل خواهد آورد.
وی تصریح کرد :طراحی و س��اخت توربین
ملی با کمک اس��اتید کشور ،ش��دنی است و
حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در این زمینه،
به عنوان سیاس��ت در وزارت نفت تعریف شده
است.
مهندس کریمیان(معاون س��ازمان صنایع
هوایی) آخرین س��خنران مراسم افتتاحیه بود
که در خصوص ضرورتها و جهتگیریهای
کالن در توسعه پیش��رانههای توربین هوایی
در افق چش��مانداز س��خن گفت .وی با اشاره
ب��ه تدوین و تصویب س��ند جامع هوا-فضا در
سال گذشته گفت :ش��رکت طراحی و ساخت
موتورهای هوایی(سمت) ،شرکت مپنا و شرکت
توربوکمپرسور نفت ،از قابیلتهای کشور برای
صنعت س��اخت موتورهای توربینی به ش��مار

میروند.
وی سپس به توضیح چالشها و راهکارهای
این صنعت پرداخت و توس��عه دانشمحور در
زمینه عملکرد موتور؛ تخصصی کردن سازما ن
های پش��تیبانیکننده؛ رش��د و توسعه نگرش
سیستماتیک ،توسعه واحدهای مرتبط با کیفیت؛
تعمیر و نگهداری و ارتقادهی عمر موتورهای
موجود و توس��عه قطبهای علمی را از جمله
راهکارهای حل این مشکل عنوان کرد.
تقدیر از مسئوالن حامی دو پروژه بزرگ ملی
در زمینه توربین گاز(مدیر عامل ش��رکت ملی
گاز ،معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت ،معاون
پژوهش و فناوری وزیر علوم و رییس سازمان
صنایع هوای��ی) و نیز چهار نفر از متخصصان
توربین گاز به اسامی مهندس مرآتی از شرکت
ملی گاز ای��ران؛ مهندس واعظی از ش��رکت
ساخت موتورهای توربینی؛ دکتر جهرمی(مدیر
دفت��ر طراح��ی صنع��ت موت��ور) و مهندس
خالدی(ریی��س دفتر طراحی توربو تِک) ،پایا ن
بخش مراسم افتتاحیه بود.
گفتنی اس��ت در ای��ن همای��ش دو روزه،
از بی��ن  120مقاله ارس��الی ب��ه دبیرخانه71 ،
مقاله به صورت ش��فاهی و  11مقاله در قالب
پوستر ارایه ش��د .داوری این مقاالت را اساتید
دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و
متالوژی دانشگاه و دانشکده مهندسی مکانیک
و هوافض��ای دانش��گاههای ته��ران بر عهده
داشتهاند .برگزاری پنج نشست تخصصی و نیز
نمایشگاه جانبی با حضور  30شرکت مرتبط ،از
دیگر برنامههای این همایش بود.
ی��ادآور میش��ود س��ومین همای��ش ملی
توربینه��ای گاز ،بهار س��ال  ،1393توس��ط
دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
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آموزشگاه بزرگ به دانشگاه تبدیل شویم ،باید
دانشجو دست به کار زند و مهارت کسب کند.
دکتر مقدم (معاون پژوهشی وزیر نفت) نیز طی
سخنانی به اهمیت توربینهای گازی در صنعت
نفت و گاز اش��اره كرد و گفت :شاید در صنعت
نفت ،توربین از مهمترین تجهیزاتی است که
هم در انتقال و هم تولید قدرت ،صنعت نفت به
آن متکی است به طوری که اگر در انتقال گاز
و فرآوردههای نفتی ،توربوکمپرسور و توربوپمپ
نباش��د ،عمال جابجایی فرآورده نفتی بیمعنی
میش��ود و این از حوزههای استراتژیک برای
صنعت نفت است.
وی افزود :خوشحالیم که عرصه توربین هم
در صنعت و هم در دانش��گاه ،دلسوزان بسیار
دارد ولی حرکتهایی که تاکنون در این زمینه
صورت پذیرفته ،جزیرهای و غیریکپارچه بوده
است.معاون پژوهشی وزیر نفت گفت :از زمانی
ک��ه نظا م پژوهشم��داری در صنعت نفت ،به
شکل محصولمداری و حل مشکل رفت ،به
نوعی دگردیس��ی در این زمینه رخ داد و ما در
پروژههایمان ،حضور دانش��گاهها را به عنوان
قطب علمی دیدهایم و نقش��ی ک��ه در وزارت
نفت برای خود قائلی��م ،همافزایی و یکپارچه
کردن این فعالیتهاست.
دکت��ر مقدم ب��ا این تصریح که پیش��ران و
ترازکننده انرژی در دنیا نفت است ،تاکید کرد:
ما وظیفه داریم منابع هیدروکربنی را به دارایی
با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم و باید نفت را
صیانتی و مهندسی برداشت کنیم .نفت را باید
به دارایی مولد تبدیل کرد و این ممکن نیست
مگر اینکه تمام تجهیزات و دانش فنی ،برای
حداکثر استفاده به جای اینکه به خارج برود در
داخل تبدیل به کار و تولید شود.

دكتر تقوي زنوز -دبير همايش

دكتر جبلعاملي -رييس دانشگاه
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گفت و گو با جوان برتر ایرانی؛

برگزیده جشنواره تخصصی حضرت علیاکبر(ع)

اشاره :اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری« ،جشنواره تخصصی حضرت
علیاکب�ر ب�ا موضوع انتخاب جوان برت�ر در حوزه علم و فناوری» را اردیبهش�تماه  ،1392با هدف ارتقای جایگاه
جوانان در محورهای علمی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی برگزار کرد .در این جش�نواره ،از  25جوان برتر حوزه علم
و فناوری در هفت محور موضوعی تقدیر ش�د .در حوزه فنی و مهندس�ی جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر(ع)،
مهندس مرتضی اخوت(دانشجوی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر -نرمافزار) یکی از پنج برگزیده این بخش بود
که به عنوان«جوان برتر ایرانی در حوزه علم و فناوری» ،انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت .از وی طی مراسمی که با
حضور دکتر خواجهسروی (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) ،دکتر دارا (مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت علوم)،
دکتر سیدی (معاون علمی ،پژوهشی ریاست جمهوری) و دکتر عباسی (وزیر ورزش و جوانان) برگزار شد ،تقدیر به
عمل آمد .با این دانشجوی موفق دانشگاه ،گفت و گویی انجام دادیم که میخوانید.
لطف�ا خ�ود را معرف�ی کنی�د و از س�وابق تحصیلی خود
بفرمایید.
مرتضی اخوت هستم متولد سال  .1363ورودی  1392مقطع دکتری
مهندسی کامپیوتر -نرمافزار دانش��گاه علم و صنعت ایران و در تمامی
مقاطع تحصیلی از ماقبل دیپلم تاکنون ،ممتاز و ش��اگرد اول بودهام .در
مقطع کارشناسیارشد ،هم دانشجوی ممتاز دانشکده شناخته شدم و هم
پژوهشگر برتر دانشگاه .سال  1386نیز دانشجوی نمونه کشوری شناخته
شدم.
در جشنواره ملی حضرت علیاکبر(ع) ،گزینش بر اساس
چه معیارهایی بود؟
در این جش��نواره ،فراخوانی در قالب پوستر به دانشگاهها ارسال شد و
باید سوابق خود را در شاخههای آموزشی و تحصیلی ،پژوهشی و فرهنگی
ارسال میکردیم .ظاهرا بیش از هشت هزار نفر در این جشنواره شرکت
کردن��د که در نهایت پ��س از داوری و گزینش 25 ،نفر در ش��اخههای
مختلف ،به عنوان جوان برتر ایرانی ،معرفی و تقدیر شدند.

فعالیتهای علمی-پژوهش�ی ش�ما چه دس�تاوردهایی
داشته است؟
بنده تاکنون  15مقاله منتش��ر شده داشتهام که شامل  3مقاله 3 ،ISI
مقاله در مجالت علمی-پژوهشی و  9مقاله ارایه شده در کنفرانسهای
معتبر داخلی و بینالمللی میباشد 8 .طرح پژوهشی نیز دارم که دو طرح
آن ،در راستای سیاستهای ملی بودهاند .همچنین در سال  1391زمانی
که مش��غول گذراندن یک س��ال از خدمت نظام وظیفهام در قالب طرح
س��ربازی در دانش��گاه بودم ،به عنوان استاد برتر دانشگاه جامع گلستان
انتخاب شدم .یک عنوان کتاب هم در بحث فناوری اطالعات و ارتباطات
در دست تالیف دارم که هنوز برای دریافت شابک ،اقدامی انجام ندادهام.
سوابق فرهنگی شما چه فعالیتهایی را شامل میشود؟
بنده عضو بسیج دانشجویی هستم و در مسابقات قرآنی مختلف و نیز
در بخش ارایه مقاالت پژوهشی -فرهنگی ،فعالیت داشتهام.
درباره این دو طرح ملی توضیح بفرمایید.
اول��ی طرح «کارآفرین��ی الکترونیکی در دفاتر فن��اوری اطالعات و
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ارتباطات روس��تایی» و دومی طرح «ایجاد و توس��عه بازارهای مجازی
در شهرها و روستاهای الکترونیکی» بود که در مرکز فناوری اطالعات
قرنآباد (اولین روستای الکترونیکی ایران) ،تعریف شده است .راهاندازی
ش��هر الکترونیک ،پروژهای بود که با همکاری شورای شهر ،شهرداری
و مخابرات اس��تان گلستان آغاز ش��د و برای نخستین بار میخواستند
در شهرس��تان گرگان این کار را انجام دهند .در این طرح ،فعالیتهای
راهاندازی شهر الکترونیک در قالب چند کارگروه تقسیم شده بود که بنده
در کارگروه زیرساخت ،فعال بودم .این طرح ،اجرایی شده است.
ط��رح بازارهای مجازی ،با تعقیب سیاس��ت کالن کش��ور مبنی بر
جلوگیری از مهاجرت روس��تائیان به شهرها انجام شد و در آن سعی بر
این بود که تا حد ممکن ،امور اقتصادی در روستاها متمرکز شوند و یکی
از ایدههای خوب آن ،ترتیب روشی برای فروش محصوالت کشاورزی
در خود روس��تا بود .در این طرح ،راهاندازی اولین روس��تای الکترونیکی
ایران با همکاری اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اس��تان گلس��تان و
مدیریت علمی دکتر علیاکبر جاللی (اس��تاد دانش��کده مهندسی برق
دانش��گاه علم و صنعت ایران) و بنده به عنوان کارشناسارش��د  ،ITدر
دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر ،دفاتر  ICTروستایی ،راهاندازی
شده و طرح ،در آستانه اجرایی شدن است ولی همچنان جای کار بسیاري
دارد .نتایج اجرای این طرح ،در قالب مقاله در مجلهاي بینالمللی منتشر
شده است.
به عنوان دانش�جوی دوره دکتری ،وضعیت پژوهش در
دانشگاه و کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
وض��ع پژوهش ما خوش��بختانه باعث امی��دواری اس��ت .در دیدگاه
مسئوالن عالی رتبه دانشگاه و مخصوصا ریاست محترم دانشگاه ،جناب
آقای دکتر جبلعاملی ،همت بلن��دی برای ارتقای وضع پژوهش دیده
میش��ود که به نوبه خودم از ایشان سپاس��گزارم اما در ردههای میانی
و در س��طح کارشناسی ،متاس��فانه گاهی با مقاومتهایی در این راستا
مواجه میشویم .خوب اس��ت که این دوستان نیز همکاری بیشتری با
دانشجویان و محققان داشته باش��ند که نفع آن برای دانشگاه و کشور
خواهد بود.
برنامه حال حاضر شما در کنار تحصیل چیست؟
از آنجایی که به تازگی در دوره دکتری مشغول تحصیل شدم ،سعی
ک��ردم موقتا خ��ود را از بازار کار منقطع کنم .البت��ه ایدههایی برای اجرا
دارم به ویژه در بحث شبکههای حسگر-عملگر که کاربردهای گسترده
و زیادی دارند .در حوزه بازیس��ازی ه��م از طریق مرکز پژوهش اداره
فناوری اطالعات و ارتباطات استان گلستان ،پیشنهادداشتهام و مذاکراتی
انجام شده که با پژوهشگاه ملی مجازی در این زمینه ،همکاری داشته
باشم.
لطف�ا درب�اره ش�بکههای حس�گر ،توضی�ح بیش�تری
بفرمایید.
همانطور که عرض کردم ،شبکههای حسگر ،دامنه وسیعی از کاربرد
دارند از جمله در حوزههای پزش��کی ،هس��تهای ،نظامی ،هواشناسی و
غیره .اساسا علیرغم میل باطنی پژوهشگران حوزه دانش کامپیوتر ،بحث
شبکههای حسگر نیز مانند سایر شاخهها ،از محیط نظامی آغاز شد ولی
این دانش ،دارای کاربردهای گستردهای در محیطهای حساس و حیاتی
میباش��د و بستر مناسبی را برای تحقق محیطهای هوشمند و کنترلی
فراهم آورده است .در واقع تفاوت اصلی این شبکهها با شبکههای سنتی،
نحوه ارتباط آن با محیط و پدیدههای فیزیکی میباشد .این نوع شبکهها،
بیس��یم هستند و هم بحث عملی و هم تئوری دارند .در این شبکهها،

ارتباطات بین نودها به صورت بیسیم میباشد .کاربردهای گسترده و از
طرفی چالشهای متعدد موجود در این شبکهها ،باعث شده این شبکهها
ب��ه عنوان یکی از زمینههای تحقیقاتی پرطرفدار در بین پژوهش��گران
مطرح باشند .از دیدگاه تئوری ،اگرچه شبکههای حسگر ،دارای سابقه و
قدمت نسبی هستند ولی در حوزه حسگر-عملگر کار زیادی انجام نشده
است و از دیدگاه عملی ،با توجه به آنکه سختافزار این شبکهها دارای
تکنولوژی نسبت ًا باالیی است ،اجزای این شبکهها در اختیار همگان نبوده
و عم ً
ال تکنولوژی آن در اختیار تعداد محدودی از کش��ورهای پیشرفته
اس��ت و لذا امکان استفاده از این ش��بکهها برای بسیاری مقدور نبوده
و اغل��ب م��وارد مورد اس��تفاده آن نیز در صنایع نظامی بوده اس��ت .به
عنوان مثال در سال  1998میالدی ،امریکا یک پروژه نظامی در بخش
ش��بکههای حس��گر انجام داد .من روی شبکههای حسگر-عملگر که
زیرمجموعه ش��بکههای حسگر است تمرکز خواهم داشت که در قالب
مثال س��اده ،میت��وان گفت یک تعداد عملگر داری��م که در دید کالن
میتوانیم به چش��م روباتهای خیلی کوچک ب��ه آن نگاه کنیم که به
صورت نیمهخودکار یا خودکار ،قرار است با محیط فیزیکی تعامل کنند.
مثال در بحث تشعشعات اتمی که امکان استفاده از نیروی انسانی فراهم
نیست و یا موقعیتهای صعبالعبور و یا امور آتشنشانی و ...که نیاز به
نظارت و تعامل با محیط وجود دارد ،میتوان از این شبکهها استفاده کرد.
معتقدم در بحث نتایج پژوهش و کاربردی کردن ایدهها ،خیلی وقتها کار
در حد شبیهسازی باقی میماند که اتکا به نتایج حاصل و صرف هزینه
برای بکارگیری ،آن هم در کاربردهای حساس را با تردید جدی مواجه
میسازد .فکر میکنم در صورتی که تئوریها ،اثبات تحلیلی و ریاضیاتی
داشته باشند ،سرمایهگذاری بر روی تئوری ،معنا مییابد و من سعی دارم
بر روی تئوری شبکههای حسگر-عملگر ،چنین اثباتی داشته باشم.
و سخن آخر...
از اس��اتید دانش��کده که حداقل در زمینه ایده ،کمکهای شایانی به
دانش��جویان میکنند و نیز استادانم آقایان دکتر کنگاوری ،دکتر نادری،
دکتر مینایی و دکتر ش��ریفی و نیز رییس محترم دانشکده ،جناب آقای
دکتر مزینی ،بسیار سپاسگزارم .همچنین از شما که با حوصله به عرایضم
توجه نمودید ،تش��کر مینمایم و امی��دوارم که بتوانم با توکل بر خدای
متع��ال ،بیش از پیش ،در جهت اعتالی کش��ور عزیزم��ان گام بردارم.
والسالم.

دستاورد تالش دو تيم دانشجويي:

كسـب رتبه چهارم مسابقات روباتيك جهاني  2013و
دو مقـام قهرمانی و نايب قهرماني روبوکـاپ ایـران آزاد

دو تيم رباتيك دانشجويي  Immortalsو  Axiomدر مسابقات روبوکاپ ایران آزاد( ،)IRAN OPEN 2013كه فروردينماه
 1392برگزار شد ،موفق به كسب مقام اول و دوم در دو ليگ شدند .در هشتمین دوره مسابقات روبوکاپ ایران آزاد،
تیم دانشجويي  Immortalsبه سرپرستی علمی دکتر رضا برنگی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر)،
قهرمان لیگ روبات فوتبالیس�ت س�ایز کوچک شد و تیم  ،Axiomبه سرپرستی علمی دکتر ناصر مزینی (رییس و
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر) به نایب قهرمانی لیگ شبیهساز دو بعدی فوتبال نایل آمد .سپس
تيم رباتيك  ،Axiomدر مسابقات رباتيك جهاني -2013كه تيرماه امسال در كشور هلند برگزار شد -شركت كرد و
با درخششي قابل تامل ،توانست در ليگ شبيهسازي دو بعدي فوتبال ،به مقام چهارم جهان دست يابد .با اعضا و
فعالیتهای این دو تیم موفق دانشجویی دانشگاه ،بیشتر آشنا میشویم.
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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لطفا س�ابقهای از تش�کیل و فعالیت تی�م رباتیک اصل
انتخاب( )Axiom of choiceبفرمایید.
تیم  Axiomابتدا در سال  2007میالدی ،با نام  Radianدر دبیرستان
عالمه طباطبایی تهران ،فعالیت خود را در لیگ شبیهس��ازی دو بعدی
فوتبال ،آغاز کرد .پس از یک س��ال فعالیت ،این تیم در مسابقات آزاد
ایران  2008و مسابقات آزاد چین  2008شرکت کرد و موفق به کسب
مقام چهارم مسابقات چین شد .در سال  ،2009این تیم به عنوان تیم
اصلی دانش��گاه علم و صنعت ایران ،فعالیتهای خود را از سر گرفت.
اعض��ای تی��م در آن زمان  11نفر و همگی دانش��جویان
وروردی  88رش��ته مهندسی کامپیوتر بودند .این تیم
موفق ش��د با نام ،Virtual Reality
مقام سوم لیگ
امداد و نجات
مس��ابقات آزاد
ا ی��ر ا ن

 2010را کس��ب کند .با جذب دانش��جویان جدید و تکمیل کادر ،تیم
برای حضور در میدانی دشوارتر ،یعنی لیگ شبیهسازی دو بعدی فوتبال
آماده شد .سرانجام تیم نوپای  Axiom of choiceموفق شد تا در اولین
س��ال حضور خود در این لیگ ،مقام سوم مسابقات آزاد ایران  2011را
به دست آورد .از آن زمان تاکنون ،محمد غضنفری ،سرپرست و دکتر
ناصر مزینی ،سرپرست علمی تیم بودند.
پس از آن ،رویکرد تیم بیشتر به کار علمی ،تولید علم و پیادهسازی
هر چه بیش��تر هوش مصنوعی به منظور راهیابی به بزرگترین رویداد
روباتیک جهان ،یعنی مس��ابقات جهانی روبوکاپ  2012معطوف شد.
در تابستان سال  ،1390در مجموعه کالسهای
هوش مصنوعی
شرکت کردیم
و س��پس
توانس��تیم ب��ا
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پیادهس��ازی الگوریتمه��ا و ایدههای هوش
مصنوعی و نگاشت آنها به محیط شبیهسازی
دو بع��دی فوتب��ال ،الگوریتمه��ای ه��وش
مصنوع��ی را به مهارتهای تیم ،اضافه کرده
و چه��ره تی��م را چ��ه از نظر علم��ی و چه از
نظر کارایی ،دگرگون کنیم .پاییز س��ال ،1390
در مس��ابقات رباتیک دانش��گاه پیام نور که در
محمودآباد برگزار شد ،شرکت کردیم و مقام پنجم
را به دس��ت آوردیم .فروردین  1391در مسابقات
آزاد ایران( )IRAN OPEN 2012مقام چهارم را
کسب کردیم.
ارتقایی که در الگوریتم هوش مصنوعی ایجاد
کرده بودیم ،باعث راهیابی این تیم در مسابقات
جهانی روبوکاپ  2012مکزیک و حضور در این
رقابت جهانی به عنوان نماینده کشورمان شد.
در مس��ابقات جهان��ی مکزیک که تیرماه س��ال  1391در ش��هر
مکزیکوس��یتی برگزار ش��د ،در نهایت تی��م  Axiomدر بین  24تیم
راه یافته به این مس��ابقات ،در رده یازدهم لیگ شبیهس��ازی دو بعدی
فوتبال قرار گرفت .در مهرماه همان سال نیز ،تیم در مسابقات دانشگاه
شریف( )SHARIF CUP 2012شرکت کرد و موفق به کسب مقام
سوم این مسابقات شد.
در نخس��تین روزهای س��ال جاری ،تیم ما موفق شد به کسب مقام
نایب قهرمانی مس��ابقات آزاد ای��ران( )IRAN OPEN 2013در لیگ
شبیهسازی دو بعدی فوتبال نایل آید و همچنین توانستیم بار دیگر جواز
راهیابی به مسابقات جهانی روبوکاپ  2013که تابستان امسال در کشور
هلند -آیدهون برگزار شد را به عنوان نماینده ایران به دست آوریم که
البته به علت عدم حمایت دانش��گاه و هزینه باالی حضور در مسابقه،
امکان اعزام تمام افراد تیم را نداش��تيم ولي عليرغم تمام مش��كالت،
توانستيم به مقام چهارم جهان در اين ليگ دست يابيم و همچنين تيم
ما به عنوان بهترين تيم ايراني شركتكننده در اين ليگ شناخته شد.
در مورد مسابقات جهانی هلند ،توضیح دهید.
در اهمیت مس��ابقات ،همین قدر بگویم که در دنیا بیشتر از  20تیم
نمیتوانند در این لیگ شرکت داشته باشند و تیم ما خیلی خوب درخشید
که توانس��ت جواز شرکت در مس��ابقه را دریافت کند .اين مسابقات از
چه��ارم تا دوازدهم تيرماه با حضور  24تيم مطرح جهان در اين ليگ،
برگزار ش��د كه نهايتا تيم چين مقام اول و سوم و ژاپن مقام دوم را به
دست آوردند و  Axiomاز دانشگاه علم و صنعت ايران به مقام چهارم
رس��يد .بايد اضافه كنم سطح مسابقات در مقايسه با سال قبل ،بسيار
متف��اوت و عالي بود ولي با اين وجود تيم ما كه س��ال  2012يازدهم
جهان ش��ده بود ،توانس��ت در اين رقابت بزرگ علمي به مقام چهارم
ارتقا يابد كه همين موضوع ،نش��ان تالش بي وقفه و خستگيناپذير
دانشجويان اين تيم بود و كار متمركزي كه بر روي الگوريتم يادگيري
تقويتي داشتند.
در مسابقات هلند و در ليگ شبيهسازي دو بعدي فوتبال،
تيمهاي ديگري هم از كشورمان حضور داشتند؟
بله .تيم دانش��گاههاي صنعتي اميركبير كه هفتم ،شيراز كه هشتم
و گيالن كه دهم ش��دند و يك تي��م دانشآموزي كه به مقام يازدهم
رس��يدند .بسيار خوشحال و مفتخریم که به دلیل پشتوانه علمی تیم،
توانس��تهایم دو سال پیاپی در مسابقات جهانی شرکت داشته باشیم و
عالوه بر آن به رتبه قابل قبولي دست پيدا كنيم.
اسامی اعضای فعلی تیم را میفرمایید؟
اعض��ای تیم در حال حاضر ،هفت نفر هس��تند متش��کل از محمد
مهدوی ،فربد صمصامی ،سید امیر شیرخورشیدی ،حسین رحمتیزاده،

پی��ام مهاج��ری ،مس��عود جليل��ي و محمد
غضنفری.
در م�ورد ای�ن لی�گ توضیح دهید
که مسابقه چگونه و با چه مختصاتی
برگزار میشود؟
لیگ شبیهسازی به این معناست که رباتی
به ش��کل فیزیکی در مس��ابقه وجود ندارد و
تمام ًا شبیهسازی شده از واقعیت است.
تالش شده است که در این محیط ،بسیاری
از اعمال و حسگرهای روباتهای واقعی
و شرایط واقعی بازی ،شبیهسازی شود.
همچنین این شبیهسازی ،دو بعدی
اس��ت یعنی زمین فوتبال به صورت
دو بعدی از باال نمایش داده میشود.
در این رقابت ،سه عنصر اصلی وجود دارد که عبارتند از سرور،
مانیتور و  .BASEهر تیم 11 ،ربات شبیهس��ازی ش��ده دارد که کامال
مستقل از هم بازی میکنند و بسته به شرایط ،مهارت خود را انتخاب
مینمایند .هر بازیکن مجازی ،به طور مجزا ،اطالعاتی را برای س��رور
شبیهساز ارسال و از آن دریافت میکند .اطالعاتی که هر بازیکن دریافت
میکند شامل اطالعات محیطی برای آن بازیکن مانند فاصله بازیکن تا
نقاط مختلف زمین و مکان نسبی توپ نسبت به بازیکن است .همچنین
هر بازیکن ،اطالعاتی مانند چگونه حرکت کردن و چگونه شوت زدن
را برای سرور شبیهساز ارسال میکند .اطالعاتی که بازیکنها دریافت
میکنند ،همواره دارای خطا هستند.
در این لیگ ،محدودیت سختافزاری وجود ندارد و این لیگ ،محیط
مناسبی برای پیادهسازی و آزمودن الگوریتمهای نوین هوش مصنوعی
و پلتفرمی خوب ،برای کس��انی است که میخواهند کار عملی انجام
دهند و نتایج را در محیط چندعاملی مورد استفاده قرار دهند .الگوریت م
هایی که ما در کار تیم خود از آن استفاده کردیم به گمان ما الگوریت م
های خوبی بوده چراکه در گزارش فنی که برای مسابقات جهانی ارسال
کردیم نيز علیرغم سابقه کم فعالیت تیم ،ما را پذیرفتند و کسانی که
در زمینه هوش مصنوعی ،تز کارشناسیارش��د دارند و به دنبال تست
الگوریتم ابداعی خود هس��تند ،میتوانن��د در این پلتفرم ،نتایج خود را
آزمای��ش کنند .در این لیگ ،مس��ابقه مثل فوتب��ال واقعی در دو نیمه
برگزار میشود که در آن ،هر نیمه  3هزار سیکل(حدود  3دقیقه) است.
همه قوانین فوتبال هم در آن دیده ش��ده و نیز عناصری مثل سرعت،
خستگی ،قدرت بازیکنان و غیره در آن معنی دارد.
آیا لیگهای دیگر شبیهسازی نیز در مسابقات رباتیک
وجود دارد؟
بله .لیگ شبیهسازی سه بعدی فوتبال ،شبیهسازی امداد و نجات و
واقعیت ترکیبی.
و سخن آخر...
از دانش��گاه ،توقع حمایت داریم .البته دانشکده مهندسی کامپیوتر،
همکاری زیادی داش��ته و دارد ولی شرایط اقتصادی در این زمینه هم
تاثیر منفی خود را داش��ته اس��ت .ما برای پرداخت هزینه ش��رکت در
مسابقات هلند با مشکل جدی مواجه بوديم و با هزینه شخصی ،شركت
كردي��م .این هزینه (ثبت نام و بلیط رفت و برگش��ت) جمعا حدود 25
میلیون بود که برای دانشگاه رقم بزرگی نيست ولی برای چند دانشجو
که فقط درس میخوانند و درآمدی ندارند ،عددی قابل مالحظه است.
در حال حاضر ،بسیاری از تیمها مثل دانشگاه گیالن که تیم پرسپولیس
را به عنوان حامی دارد ،به دنبال جذب اسپانس��ر هستند و توقع داریم
دانشگاه ،اگر در کمک مالی به تیم محدودیت اقتصادی دارد ،در جذب
اسپانسر برای تیم ،تالش کند.
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اعضاي تيم  Immortalsدر مسابقات جهاني  2012مكزيك

لطف�اً ابت�دا اعض�اي فعل�ی تي�م
 Immortalsرا معرفي كنيد و بفرمایید
این تیم در مسابقات روبوکاپ ایران
آزاد به چه مقامی دست یافت؟
اعضاي تيم در حال حاضر  6نفر هستند.
دكت��ر رض��ا برنگ��ي (عضو هي��ات علمي
دانش��كده مهندس��ي كامپيوتر) ،سرپرست
علمي تي��م ،س��یدعلی قاضی میرس��عید،
ی
سرپرس��ت تیم (دانشآموخته کارشناس�� 
ارشد مهندس��ی مکانیک دانشگاه تهران)؛
محمدرض��ا نيكنژاد(دانش��جوی مقط��ع
کارشناسیارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه
علم و صنع��ت ایران)؛ سیدمحمدحس��ين
فاضلي و محمد طبسی(دانش��جویان مقطع
کارشناس��ی مهندس��ی راهآهن دانش��گاه
علم و صنع��ت ایران)؛ س��يدعلي صالحي
نيشابوري(دانش��جوی کارشناسی مهندسی
برق دانش��گاه صنعتی شریف) و سیدصادق
محس��نی صالح��ی منفرد(دانش��جوی
کارشناسیارش��د مهندس��ی برق دانشگاه
صنعت��ی ش��ریف) .تی��م  Immortalsدر
مس��ابقات ایران آزاد امس��ال موفق شد در
لی��گ ربات فوتبالیس��ت س��ایز کوچک ،با
غلبه بر رقبای خود از دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،
به مقام اول اين لیگ ،دست پیدا کند.
س�ابقه تشکیل و فعالیت این تیم
به چه زمانی باز میگردد؟
شآم��وز دبيرس��تان غیر
ما همگ��ی دان 
انتفاع��ی نی��کان بودی��م و آش��نایی ما به
تحصي��ل دوران دبیرس��تان برمیگردد که

البته بعدها هر کدام در یک دانشگاه مشغول
ادامه تحصیل شدیم ولی تیم ما ،متعلق به
دانشگاه علم و صنعت ایران است.
آغ��از فعاليت تی��م را ميت��وان مهرماه
 1383دانس��ت كه س��ال دوم دبیرس��تان
بودیم .با عنوان تیم روبونیک به سرپرستی
علم��ی یک��ی از دبیران دبیرس��تان ،روبات
فوتبالیستی ساختیم که در مسابقات رباتیک
دانشآموزی موفق به كس��ب مقام چهارم
كشوري شد.
بعد در مس��ابقات  2005ژاپن در بخش
دانشآموزی لیگ رب��ات جونیور(فوتبال با
رباته��ای کمتر) ش��رکت کردیم که حایز
مقام نش��دیم .س��ال  1386که به دانشگاه
آمدی��م ،از بچههای گروه م��ا ،دو نفر وارد
علم و صنعت ایران ش��دند ،یکی در رش��ته
مهندس��ی کامپیوت��ر و دیگری در رش��ته
مهندسی راهآهن.
پ��س از پذي��رش در دانش��گاه ،تصميم
گرفتيم ب��ر لي��گ رباتهاي فوتباليس��ت
متمركز ش��ويم و بنابراين از تابستان 1387
س��اخت اولين نمونه ربات فوتباليست سايز
كوچك را آغاز كرديم و با همان روبات ،در
مس��ابقات جهاني ( 2009اتريش) به عنوان
يك��ي از چهار تيم ايراني ش��ركت كرديم و
مقام دهم جهان را كس��ب كرديم كه البته
بهترين رتبه كسب شده طي  10سال اخير
برای تیمهای ایرانی به شمار ميآمد.
نس��ل دوم رباتهاي م��ا در يازدهمين
جشنواره جوان خوارزمي به مقام دوم دست
يافت و نس��ل س��وم رباتها در مس��ابقات

ايران آزاد  2010ش��ركت داده ش��د كه به
رتبه سوم كش��وري نايل آمد .در مسابقات
جهاني روب��وكاپ ( 2010س��نگاپور) ،مقام
س��وم مسابقات فني را كس��ب كرديم و در
جشنواره دانش��جويان ممتاز و مبتكر سال
 ،1389ربات ما به عنوان طرح اول استان و
دوم كشور شناخته شد.
در یازدهمی��ن دوره جش��نواره ج��وان
خوارزمی ،مقام دوم را کس��ب کردیم .پس
از آن در دومين مسابقات بينالمللي رباتيك
اميركبير و سومين مس��ابقات ملي رباتيك
دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي ()1389
به مقام اول رسيديم .بعد از آن در مسابقات
اي��ران آزاد  ،2010س��وم کش��وری و در
مسابقات ایران آزاد  ،2011موفق به كسب
دو مقام سومي شديم .مهمترین موفقیت ما
رقابت در مسابقات جهاني  2011تركيه بود
كه نايب قهرمان جهان شديم.
در آن دوره از رقابته��ا ،در لي��گ
رباتهاي فوتباليست سايز كوچك 21 ،تيم
از كشورهای مختلف جهان شركت داشتند
كه در  4گ��روه  5تايي مس��ابقه ميدادند.
رقباي اصلي ما در اين ليگ ،تيمهاي ژاپن
و چين بودند كه تيم ژاپن در سال  2010و
چين در سال  2009مقام چهارم جهان را در
اين ليگ كس��ب كرده بودند .در مسابقات
رباتیک دانشگاه صنعتی شریف(شریف کاپ
 )2012س��ه مقام؛ ش��امل اول لیگ باغبان
هوش��مند ،دوم لیگ مسابقه و مبارزه (ربات
جنگجو) و سوم لیگ بینایی ماشین را کسب
کردیم .همچنین س��ال  2012در مسابقات
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جهانی مکزیک در بین  24تیم از  14کشور
جهان ،به مقام پنجم رس��یدیم و آخرین بار
هم در مس��ابقات ایران آزاد  ،2013به مقام
قهرمانی این لیگ دست یافتیم.
چ�را ن�ام  Immortalsرا برای تیم
خود انتخاب کردید؟
ای��ن ن��ام ،برگرفته از اس��م س��ربازان
هخامنشی است که ایممرداد به معنی یاران
فناناپذی��ر خوانده میش��دند و این کلمه در
انگلیس��ی به  Immortalبه معنی جاودان
تغییر یافت.
در ليگ روباتهاي فوتباليس�ت
س�ايز كوچ�ك ،ش�رايط برگزاري
مسابقات چگونه است؟
در اين ليگ ،س��ابقا پنج ربات و اخیرا6 ،
رب��ات در زميني به ابع��اد  4×6متر و در دو
نیمه  10دقیقهای مسابقه فوتبال دارند .طبق
مقررات ،قطر روباتهاي شركت كننده در
اين ليگ بايد حداكثر  18سانتيمتر و ارتفاع
آن  15سانتيمتر باشد و توپ مورد استفاده
در اين رقابتها ،از نوع توپ گلف است.
سرعت شوت توس��ط روباتها  10متر
در ثاني��ه و س��رعت حركت آنه��ا  4متر بر
ثانيه اس��ت .رباتها چهار چ��رخ دارند که
در زاوی��ه  45درج��ه از هم ق��رار میگیرند
و ه��ر یک موجب حرک��ت ربات در جهتی
خاص میش��ود .در ارتفاع  4متري از سطح
زمين مسابقه ،دو دوربين نصب ميشود كه
تصاوير را به كامپيوتر انتقال ميدهند.
روي ه��ر رب��ات ،عالمته��اي خاصي
ت
ب��ا رنگهاي متفاوت وج��ود دارد كه ربا 
خودي و رقيب و شماره بازيكنان را مشخص
ميكند .تصاوير در كامپيوتر طي يك فرآيند
سنگين ،پردازش ميشوند تا موقعيت دقيق
ه��ر ربات و ت��وپ ،در دس��تگاه مختصات
مشخص ش��ود و با توجه به الگوريتمهاي
از پيش نوش��ته ،معين شود هر بازيكن چه
عملي بايد انجام دهد.
اي��ن اطالع��ات به صورت كد ش��ده به
روباتها منتقل ميشوند .در واقع مهمترين
بخش روباتها ه��م الگوريتمهاي بخش
هوش مصنوعي اس��ت چ��را كه بازي طي
دو نيمه بدون دخال��ت اعضاي تيم برگزار
خواهد ش��د و امكان هداي��ت روباتها به
شيوه دس��تي وجود ندارد .برنامه به شکلی
نوشته شده که ربات بتواند در موقعیت مثال
کرنر ،نسبت به موقعیت توپ ،جهتگیری
کن��د .این فوتبال هم مث��ل فوتبال واقعی،
پنالت��ی و کرن��ر و اوت دارد ولی قوانین آن

کمی با فوتبال تفاوت دارد.
دس��ت زدن اعضای تیم ب��ه ربات حین
مس��ابقه ،کارت زرد دارد که جریمهاش این
اس��ت که ربات باید دو دقیقه بازی را ترک
کند و تکرار این خطا ،منجر به کارت قرمز
و اخراج ربات از زمین است.
مهمتری�ن اصل در برد مس�ابقه
فوتبال سایز کوچک چیست؟
مهارت برنامهنویس��ی و کیفیت ساخت
رباتها .البته اگ��ر رباتی حین بازی خراب
شود ،امکان تعویض وجود دارد و علت دوم
شدن تیم ما در مسابقات ترکیه هم همین
ب��ود که ربات بازیکن تیم ما خراب ش��د و
به علت محدودیتهای مال��ی ،ربات رزرو
نداش��تیم که بتوانیم تعوی��ض کنیم و گل
مسابقه را به علت بازی چهار ربات در مقابل
پنج ربات تیم حریف ،دریافت کردیم.
در ای�ن م�دت چن�د س�ال ،چ�ه
تغییرات�ی در رباته�ا در جه�ت
ارتقای عملکرد آن ایجاد کردهاید؟
در بخش مکانیک ،تا به حال چهار نسل
ربات ساختهایم و موتور را از  30به  50وات
ارتق��ا دادهایم .همچنین تغییراتی در بخش
هوش مصنوعی و الکترونیک داشتهایم که
موجب بهبود عملکرد رباتها و توان رقابتی
آنهاست.
برنامه بعدي تي�م ،آمادگي براي
حضور در كدام رقابتهاست؟
ت
 Immortalsس��همیه حض��ور در رقاب 
ه��ای جهان��ی  2013هلن��د را دریافت
ک��رده ولي احتم��اال فعالیت
تی��م را به دلیل مش��کالت
مالی ،متوقف میکنیم چون
حمایتی از تی��م ما علیرغم
کس��ب موفقیتهای متعدد
در مسابقات داخلی و جهانی
نمیشود که جای تعجب و
سوال دارد .تاکنون اعضای
تی��م ،هزینههای س��اخت
ربات و شرکت در مسابقات
و رف��ت و آمد و اقامت در
کشورهای برگزارکننده را
شخصا پرداخت کردهاند
و دیگ��ر امکان ادامه این
روند با توجه به افزایش
ن��رخ دالر و هزینههای
سرس��امآور حض��ور در
مسابقات ،وجود ندارد.

دانشگاه هیچ حمایتی از تیم شما
نداشته است؟
به ش��کل در اختی��ار ق��رار دادن امکان
آزمایشگاهی ،حمایت شدهایم و با پشتیبانی
دکت��ر مزینی ،رییس دانش��کده مهندس��ی
کامپیوتر ،از یکی از آزمایشگاههای دانشکده
استفاده میکنیم ولی حمایت مالی و معنوی
خاصی را از دانش��گاه شاهد نبودهایم .مثال
هر س��ال ،هزینههاي��ی را بابت الکترونیک
و ...میپردازند که البته کفاف هزینه ساخت
رب��ات را هم نمیدهد .به عنوان مثال ،همه
کش��ورها برای موتور ربات از موتور ساخت
کشور سوییس استفاده میکنند که تکنولوژی
آن منحصر به یک شرکت سوییسی است و
خرید آن عالوه بر مشکالت ناشی از اعمال
تحریمها 80 ،فرانک س��وییس هزینه دارد.
این در حالی اس��ت که تمام هزینه ساخت
ربات و ش��رکت در مسابقات تیمهايی نظیر
دانشگاه آزاد قزوین را خود دانشگاه میدهد
و حمای��ت معنوی شایس��ته و خوبی هم از
آنها میکند که باعث تشویق تیمشان برای
ادامه راه و کسب موفقیت است.
و سخن آخر...
از مس��ئوالن دانش��گاه تقاض��ا داریم به
کاره��ای علمی جانبی دانش��جویان ،توجه
کنند و برنامههای منسجمی برای حمایت و
تشویق دانشجویان فعال ،تدوین و اجرا کنند
که هم روحیه نشاط علمی را تقویت میکند
و هم نهایتا نفع آن برای دانشگاه است.
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دورههاي جديد
دانشافزایی اعضای هیات علمی
برگزار شد
با توجه به اهميت و جايگاه اعضای هيأت علمی در تربيت نيروی انسانی مومن ،متخصص و کارآمد ،معاونت
آموزش�ی دانش�گاه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،در راستای تحقق اهداف سند
چش�مانداز توس�عه ودر چارچوب آييننامه مورخ  90/11/25ش�ورای اسالمی ش�دن دانشگاهها ،اقدام به
برگزاری هش�تمين و نهمين دوره از «طرح دانشافزايی اعضای هيأت علمی دانش�گاه» نمود .هدف از این
دورهها ،ارتقا و گسترش معارف اسالمی با هدف حرکت به سوی ایجاد دانشگاه اسالمی و همچنین توسعه
مهارتهای عمومی اساتید ،از جمله روشها و فنون تدریس و تحقیق میباشد.
ضرورت اجرای طرح
اس�لام به عنوان مكتبي كه بيش��ترين تأكيد و اهتمام را بر
علم ،بينش و آگاهي دارد ،از س��اير مكاتب الهي متمايز گرديده
است.
علم و حكمت در قرآن كريم -كه خواندنيترين كتاب است-
بارها مورد توجه قرار گرفته و در اين صحيفه نور ،از آن به خير
كثير تعبير شده است .بر همين اساس ،جمهوري اسالمي ايران
ب��ا برخورداري از بنمايههاي بعثت نبوي و حكمت علوي و در
پرتوی انقالب فرهنگي ،پايهگذار نهضت علمي در كشور گرديد
و دانش��گاهها و مراكز آموزش عالي را به عنوان مهمترين ركن
و اساس اين نهضت ،مورد توجه قرار داد.
اس��تادان ،مديران ،كتب و منابع علمي و درسي ،دانشجويان
و كارمندان دانش��گاهها ،عوامل متعددي هستند كه بنيانهاي
علم��ي ،فكري و مذهبي مراكز آموزش عالي را تحت تأثير قرار

داده و هر يك در جايگاه خويش ،از اهميت ويژهاي برخوردارند.
آگاهي از شرايط دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،ترديدي باقي
نميگذارد كه اس��تادان و نخبگان را مهمترين عامل تأثيرگذار
در عرصه فعاليتهاي علمي و فرهنگي كش��ور دانسته و نقش
بيبدي��ل آنان را به رس��ميت بشناس��يم .هرچن��د تالش براي
معرفتافزايي اس��تادان در جمهوري اس�لامي ق��دري با تأخير
همراه گرديده اس��ت ،ام��ا هنوز با قاطعي��ت میتوان گفت كه
بهس��ازي علمي و معنوي هر استاد ،بهسازي همه دانشجويان
وي خواهد بود.
اه�داف برگ�زاری دورهه�ای دانشافزای�ی اعضای
هیات علمی
اهداف برگزاری این دورهها عبارت است از :ارتقا و گسترش
معارف اسالمي با هدف حركت به سوي ايجاد دانشگاه اسالمي،
ارتقای س��طح معرفتي استادان با هدف تأثيرگذاري استادان بر
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دانش��جويان ،اس��تفاده از ظرفيتهاي ماه مب��ارك رمضان در
جهت خودسازي و تعامل استادان با يكديگر ،تقويت وحدت بين
حوزه و دانشگاه ،گس��ترش فرهنگ نشستهاي همانديشي و
كرسيهاي آزادانديشي و نقد و نظر ،افزايش روحيه خودباوري
و ش��كوفايي خالقيتها و اس��تعدادهاي دانش��گاهيان ،انتقال
مفاهيم واالي قرآني و انقالبي ،حفظ و تقويت هويت اسالمي-
ايراني ،توجه به عوامل اثرگذار در تدریس ،توس��عه مهارتها و
راهبردهای تفکر و ارتقای آنها در یادگیرندگان ،تبیین الگوهای
تدریس و یادگیری ،تبیین نقش انگیزش در یادگیری ،تش��ریح
س��طوح یادگیری حوزه ش��ناختی و تش��ریح اهمیت بکارگیری
تکنولوژیهای آموزشی.
برگزاری دورهها
دورهه��ای دانشافزایی اعضای هیات علمی ،تاکنون  9بار و
بیش از چهار صد نفر -دوره ،برای تعداد قابل توجهی از اعضای
هیات علمی دانشگاه و با اولویت اساتید جدیداالستخدام برگزار
گردیده است .معاونت آموزشی دانشگاه ،برگزارکننده این دورهها
در دانشگاه است.
مباحث و موضوعات
در دورهه��ای دانشافزایی اعضای هیات علمی ،تاکنون این
مطالب و عناوین ارایه شده است:
 -1معرفت شناس��ی و فلسفه علم؛  -2اصول تعلیم و تربیت
اس�لامی؛  -3اندیشه سیاسی اس�لام و مبانی انقالب اسالمی؛
 -4اخ�لاق علمی و حرفهای؛  -5دوره روش تدریس از طریق

برگزاری«همایش بررس��ی چالشهای آم��وزش و راهکارهای
ارتقای کیفیت تدریس».
از آخری��ن دورههاي برگزار ش��ده-که ب��ا محوریت فنون و
روشه��ای تدریس برگ��زار گردید -یک همای��ش دو روزه در
تاریخهای  29و  30خردادماه در محل مجتمع امام خمینی(ره)
بود كه با حضور حدود  80نفر از اعضای هیات علمی دانش��گاه
برگزار شد .محورهای اين همایش شامل عناوین ذیل بود:
 -1یاددهی -یادگیری کیفی در دانشگاه
 -2نگارش آکادمیک
 -3تولید محتوای آموزش��ی اثربخ��ش با تاکید بر محتوای
الکترونیکی
 -4آشنایی با  LMSدانشگاه
 -5اصول مشترک تدریس دانشگاهی
 -6روش تدریس در اسالم
همچنين ،هش��تمين دوره دانشافزايي اعضاي هيأت علمي
دانش��گاه از  29تا  30مردادماه  1392با حضور  32عضو هيأت
علمي در مشهد برگزار شد .در اين سفر علمي -زيارتي ،اعضاي
هي��ات علمي به همراه خانواده خ��ود حضور يافته بودند .عنوان
اين دوره ،تاريخ علم و تمدن اسالمي بود.
عالوه بر آن ،دهمين و يازدهمين دوره معرفتافزايي اعضاي
هيات علمي ،از  4تا  7ش��هريورماه  1392در دانش��گاه برگزار
شد .انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي و همچنين
اخالق علمي و حرفهاي ،عناوين اين دو دوره اخير بوده است.
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نام کتاب :طرح اختالط آسفالت به روش روسازی ممتاز
مترجمان :دکتر حسن زیاری و مهندس احمد گلی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 75000 :ریال
موضوع :روسازی با آسفالت ،مصالح قیری و رویهساز آسفالت

روس��ازی راه ،به عنوان قس��مت اصلی یک راه که در
تماس مس��تقیم با چرخ خودروها میباشد ،وظیفه اصلی
انتقال نیروهای وارد به بس��تر راه را دارد و به علت اینکه
تنشه��ای وارد ب��ه روس��ازی در محل تم��اس چرخ و
روسازی ،به حداکثر میزان خود میرسد ،طراحی این الیه
از روسازی ،دارای اهمیت بسیار زیادی میباشد.
در طی س��الهای مختلف ،روشهای مختلف طراحی
برای روس��ازیهای آسفالتی ارایه شده است که میتوان
به روش ویم ،مارش��ال و سوپر پیو(روسازی ممتاز) اشاره
کرد که هر کدام از این روش��ها دارای محاسن و معایبی
هستند.
ب��ا توجه به ای��ن که مطالب زی��ادی درباره روشهای
طراحی ویم و مارش��ال ارایه ش��ده است ،معموال آشنایی
کاف��ی با طراحی و ط��رح اختالط آنها وج��ود دارد ،ولی
متاس��فانه علیرغم اینک��ه مدت زیادی اس��ت که روش
طراحی روسازی ممتاز ،جایگزین روشهای قدیمی شده
است ،هنوز در کشور ما از روشهای رایج گذشته استفاده
میش��ود و آشنایی بس��یار کمی با طرح اختالط به روش
روسازی ممتاز وجود دارد.
درباره طرح اختالط به روش روس��ازی ممتاز ،میتوان
به این نکته اش��اره کرد که با توجه به پیشبینی ترافیک
عبوری از یک مس��یر ،طراحی ،ضواب��ط و آزمایشهای
کنترل��ی مختلفی ب��رای طراحی مخلوط آس��فالتی وجود
دارد ک��ه تضمین کننده عملکرد بهتر روس��ازی در آینده
و مطابق با شرایط واقعی جاده خواهد بود.
ه��دف از تدوی��ن این کتاب ،بررس��ی ط��رح اختالط
مخلوطهای آس��فالتی به روش روسازی ممتاز به صورت
کامل و مرحله به مرحله میباشد .این مجموعه ،میتواند
برای طراحی مخلوطهای آس��فالتی مورد اس��تفاده برای
انواع راهها (اعم از جادههای فرعی تا آزاد راههای شهری)
مورد اس��تفاده مهندسان و تکنیس��ینهای سازمانهای
دولتی وخصوصی قرار گیرد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

خ��واص ویژهای که نانو مواد از خ��ود بروز میدهند ،به خوبی با دانش
مرب��وط به مواد معمولی قابل توصیف نیس��ت .این خ��واص ویژه ،توجه
بس��یاری از محققان را به خود معطوف داشته است و عالقه به این حوزه
و کاربرده��ای مرتبط با آن ،به حدی زیاد اس��ت ک��ه در میان زمینههای
مختلف (شامل شیمی ،فیزیک ،علم مواد ،مهندسی و بیولوژی) ،گسترش
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نام کتاب :نانو مواد؛ مقدمهای بر تولید ،خواص و کاربردها
مترجمان :دکتر حمیدرضا رضایی ،مهندس مهدی مشرف جوادی،
میثاق افشارپور
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت230000 :ریال
موضوع :مواد نانو ساختار

یافته اس��ت .این عالقه و توجه ،بدیهی اس��ت زیرا ویژگیها و
ی
تواناییه��ای جدی��د و جالبی که مواد در مقی��اس نانو ارایه م 
دهن��د ،به جز از نظر زمینههای تحقیقاتی جدید ،از نظر صنعتی
نیز کاربردهای نوینی را برای صنعتگران پدید آوردهاند .اخیرا سیر
تحقیق��ات و کاربردهای حوزه نانو با روند صعودی قابل توجهی
در سراس��ر جهان ،همراه بوده است .در ایران نیز با حمایتها و
پشتیبانیهای گسترده سازمانهای مربوط ،پژوهشهای گسترده
ای در زمینه علم و فناوری نانو به انجام رس��یده است ،به گون ه
ای که هماکنون ،ایران رتبه ممتازی را در تولید علم نانو در میان
سایر کش��ورها به خود اختصاص داده است .با وجود این عالقه
و اهمیت ،به منابعی در این زمینه نیاز اس��ت تا محققان بتوانند
ش��ناخت خوبی از نانو مواد پیدا کنند و کتاب حاضر ،در راستای
همین هدف تهیه شده است.
این کتاب به بیان مقدمهای بر نانو مواد میپردازد و میتوان آن
را به عنوان یک مرجع درسی در نظر گرفت .کتاب ،بر اساس واحد
درسی نانو مواد که برای مهندسان ارایه میشود ،تدوین گردیده
است .در این کتاب سعی شده مکانیزمهای به وجود آورنده خواص
جذاب نانو ذرات ،به طور ساده شرح داده شوند.
در میان تمامی کتابهای موجود که به موضوع مقدمات نانو
مواد پرداختهاند ،این کتاب از چندین مزیت ،برخوردار میباشد .اول
آنکه این کتاب با هدف آشنایی با اصول نانو مواد برای عموم ،تهیه
و تدوین شده است .به عبارت دیگر ،مفاهیم این کتاب برای عموم
ش
دانشجویان و محققان ،قابل درک است و نیازی به داشتن پی 
زمینه قوی در حوزه علوم پایه ،مهندسی یا پزشکی نمیباشد .به
عالوه ،در توضیح مطالب این کتاب از پرداختن به اصول پیشرفته
موجود ،پرهیز شده و در صورت لزوم ،مفاهیم با بیانی ساده ارایه
شدهاند .دومین مزیت این کتاب ،جامع بودن عناوین مورد بحث
است .در ارایه مطالب این کتاب ،ابتدا به یک مقدمه اولیه پرداخته
ش��ده و در ادامه ،اصول پدیدههای سطحی و تحوالت فازی در
نانو مواد ،تفسیر شدهاند .سپس مهمترین روشهای سنتز حالت
گازی نانو ذرات ،توضیح داده شدهاند .خواص معناطیسی ،نوری،
الکتریکی و مکانیکی نیز در ادامه ،بحث شدهاند و نکته ویژه آن
اس��ت که در دیگر کتابهای موجود ،کمت��ر این خواص ،با هم
مورد بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه مباحث کتاب ،به معرفی نانو
س��یال و دیگر نانو موادها پرداخته شده و در پایان نیز مهمترین
روشهای نانو مواد ،بررسی شدهاند .این کتاب به عنوان مقدمهای
بر نانو مواد ،بسیاری از عناوین مربوط را در بر میگیرد .مزیت سوم
این کتاب آن است که میتوان آن را به عنوان یک مرجع درسی،
معرفی نمود .ویژگی دیگر کتاب حاضر ،استفاده از تصاویر ویژه و
تمامرنگی است که خواننده را در درک و عالقه هر چه بیشتر به
خواندن مطالب ،یاری میکند.
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نام کتاب :طراحی وساخت پوشش الکترومغتاطیسی
(اصول علمی و مسایل علمی)
مولف :دکتر احمد چلداوی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 600000 :ریال
موضوع :حفاظ برقی ،سازگاری مغناطیسی ،تداخل الکترومغناطیسی
				
 EMCکه محفف عبارت Electro Magnetic Compatibilityاس��ت
به ش��اخهای از دانش الکترومغناطیس اطالق میش��ود که به بررسی اثرات
سیستمهای مختلف الکترومغناطیسی در مجاورت یکدیگر و ساز وکارهای
این اثرات میپردازد .تقریبا از روزهای اولیه اختراع رادیو و تلگراف ،پدیدههای
تداخل و نویز نیز شناخته شده بودند .هنگامی که جرقه الکتریکی یا رعد و برق
به وقوع میپیوست ،باعث ایجاد اختالالتی در کار انتقال اطالعات از طریق
رادیو یا خطوط تلگراف میشد.
از سال EMC،1960در ابتدا برای کارهای نظامی و اطمینان از سازگاری
الکترومغناطیسی سیس��تمها در مجاورت یکدیگر و عدم تداخل ،مورد توجه
بود .در همان س��الها ،در چند حادثه قابل مالحظه ،تشعشعات راداری سبب
انفجار غیرعمدی مهمات جنگی ،ایجاد تداخل الکترومغناطیسی یا  EMIو
باعث معیوب شدن سیستمهای ناوبری ش��ده بود .بنابراین عالقهمندی به
دانشEMC/EMIدر شاخه نظامی (به خصوص در سیستمهایی مثل هواپیما

وکش��تی) به طور ویژهای توسعه پیدا کرد .با توسعه رایانه در طول
سالهای1970و ،1980تزاحم دستگاههای محاسباتی برای پخش
تلویزیون��ی و دریاف��ت رادیویی به خصوص برای س��رویسهای
اورژانس ،مس��اله مهمی شد .لذا دولتها تصمیم گرفتند تشعشعات
الکترومغناطیسی دستگاههای تولید شده را در صنعت کنترل کنند.
کمیته  ،FCCمجموعهای از قوانین را برای نظارت بر میزان تشعشع
از هر نوع وسیله محاسباتی و چگونگی اندازهگیری این تشعشعات
وضع کرد ولی در طول این مدت ،کنترل  EMC/EMIبر رایانهها،
وس��ایل جانبی و دس��تگاههای ارتباطات رایانهای ،محدود شد .اما
به تدریج در س��ال  1990نیز با توجه به گس��ترش بیشتر مسایل
 ،EMC/EMIمعلوم شد که میزان سازگاری کلی همه دستگاهها
و تجهیزات باید به طور هماهنگ در همه محیطها مورد بررس��ی
قرار گیرد.
در این کتاب -که شاید در نوع خود در کشور ما بی سابقه است-
سعی شده قسمت بسیار مهمی از دانش گسترده و وسیع سازگاری
الکترومغناطیسی ،تحت عنوان نظریه پوشش ،در حد امکان تشریح
گردد .این نظریه طی سالها توسط دانشمندان مختلف ایجاد وتوسعه
داده شده واکنون به صورت یک نظریه وسیع ،دراختیار ما قرار دارد.
نویس��نده کتاب ،خود دارای س��ابقه طوالنی در این زمینه است و
حاصل سالها تدریس در دانشگاه ،انجام پروژههای متعدد تحصیالت
تکمیلی و تجربه عمل��ی خود را در این کتاب در اختیار خوانندگان
قرار داده است.قس��مت اول این کتاب که مش��تمل بر شش فصل
میباشد ،به بررسی مقدمات و اصول ریاضی الزم برای درک بهتر
نظریه پوشش در سطح مقدماتی -که برای یک مهندس برق ،قابل
فهم واستفاده است -میپردازد .این اصول در طراحی یک پوشش
مناسب برای کاربردهای متفاوت ،راهگشای مهندسان است اما این
اصول کافی نیس��تند چرا که در عمل ،مشکالت خاصی پیش راه
مهندس��ان قرار میگیرد که مسیر طراحی و ساخت را تحت تاثیر
قرار میدهد.قس��مت دوم این کتاب ،به بررسی مهمترین مسایل
عملی که باید در طراحی پوشش در نظر گرفته شوند ،میپردازد .به
دلیل اهمیت مسایل مکانیکی در ساخت یک پوشش خوب،تمامی
مسایل مکانیکی حیاتی از قبیل نحوه اتصاالت ،شکل درب ،شکل
منافذ تهویه هوا ،پنجرهها و پدیده فساد تدریجی ،تا حد وسیع کتاب
با جزئیات مطرح میش��وند .همچنین نحوه زمینس��ازی محفظه
پوشش و انواع اس��تراتژیهای پوشش نیز با اختصار مورد بررسی
ق��رار میگیرند .این کتاب،تمامی اطالعات اولیهای که یک طراح،
برای طراحی مناسب پوشش باید در اختیار داشته باشد را در اختیار
وی قرار میدهد و به عنوان پیشنیاز انواع طراحیها در محیطهای
مختلف و باSEهای مختلف ،مورد استفاده قرار میگیرد .این کتاب،
نتیجه تحقیقات و تجارب عملی نویس��نده در طول چند سال کار
علم��ی وعملی در زمینه س��ازگاری الکترومغناطیس��ی و طراحی
محفظههای پوشش میباشد.
مطالعه این کتاب ،به همه عالقهمندان رشته  EMCو طراحان و
سازندگان مبتدی محفظههای پوشش ،توصیه میشود.
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نام دانشجو :نرگس يافتيان
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر مهدي نجفيخواه
عنوان رساله :واکاوی تجربه فعالیتهای
خالقانه در ذهن تازهکاران ریاضی و شناسایی
مدلی برای عوامل موثر بر این فعالیتها
تاريخ دفاع92/1/ 26 :
نام دانشجو :صالحالدين موالنايی
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
اس�تاد راهنما :مهندس عبدالحميد نقرهکار و
دکتر فرهنگ مظفر
عن�وان رس�اله :ارتق��اي نگرش س��ازهای
در روش طراح��ی معم��اري بر مبن��ای روش
( ARCH-STتدريس مبتنی بر تحليل محتوا،
برنامه درسی و ساختار چند رسانهای)
تاريخ دفاع92/1/28 :

نام دانشجو :هومن اسحاقی شربيانی
رشته تحصيلي :مهندسی عمران-آب
استاد راهنما :دکتر مجتبی غروی
عنوان رساله :تحليل شکست هيدروليکی
ب��ه وس��يله مفه��وم تخلخ��ل دوگان��ه در
محيطهای دانهاي
تاريخ دفاع92/1/ 28 :
نام دانشجو :آزيتا باللی اسکويی

رشته تحصيلي :معماری

استاد راهنما :مهندس عبدالحميد نقرهکار
و دکتر محمدعلی کینژاد

عنوان رس�اله :بازآفرينی شهر اسالمی-

ايرانی با بازخوانی شهرهای ابوابالبر

تاريخ دفاع92/2/3 :
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نام دانشجو :کاوه حسن رعيت طاری
رشته تحصيلي :مهندسی شیمی
استاد راهنما :دکتر فرزانه فيضی
عنوان رس�اله :پيشبينی ترموديناميکی
پايداری امولسيون قطرات با قطبيت باال در
محلولها با نگرش خاص به امولسيون آب
در نفت
تاريخ دفاع92/2/ 4 :
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نام دانشجو :پدرام قادری
رشته تحصيلي :مهندسی عمران
استاد راهنما :دکتر فريدون امينی
عنوان رساله :کنترل عدم يقينهای سازه
در حوزه خطی و غير خطي
تاريخ دفاع92/2/16 :
نام دانشجو :صديقه باقری
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي م��واد و
متالورژی
استاد راهنما :دکتر عليرضا خاوندي
عنوان رس�اله :تأثير پر کننده نانوکلی بر
ساختار و خواص بلند پليمری پلی پروپيلن/
االستومر
تاريخ دفاع92/2/16 :
نام دانشجو :مونا بیسادی
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
اس�تادان راهنم�ا :دکتر فرهنگ مظفر و
دکتر سیدباقر حسینی
عن�وان رس�اله :اصول طراح��ی کالبدی
مراک��ز تحقیقاتی معماری و شهرس��ازی با
رویکرد ارتقاي خالقیت و نوآوری محققین
تاريخ دفاع92/2/24 :
نام دانشجو :محسن لشکر بلوک
رشته تحصيلي :مهندسی عمران-آب
استاد راهنما :دکتر ابراهيم جباری
عن�وان رس�اله :حل مع��ادالت حاکم بر
حرک��ت دو بع��دی س��ياالت غي��ر نيوتنی
مس��تقل از زمان با اس��تفاده از روش بدون
شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش
تاريخ دفاع92/2/28 :

نام دانشجو :محمدمهدی جعفری
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
اس�تاد راهنم�ا :مرحوم دکت��ر غالمعلی
عاطفی
عنوان رساله :تحليل ترمواالستيسيته در
پره توربين با تابعيت دمايي ضرايب مواد
تاريخ دفاع92/2/31 :
نام دانشجو :فاطمه آهنگري
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر مهدي نجفيخواه
عنوان رس�اله :کارب��رد گروههاي لي در
مطالع��ه معادالت ديفرانس��يل با مش��تقات
جزيي
تاريخ دفاع92/3/6 :
نام دانشجو :مهدی خرم
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
استادان راهنما :دکتر ناصر کلينی و دکتر
محسن صفار دزفولي
عن�وان رس�اله :بررس��ی و اس��تخراج
شاخصهای (قابل اطمينان) در تعيين اندازه
و تناسب (مبتنی بر ابعاد انسانی -ايرانی) در
معماری داخلی (مطالعه موردی مدارس تهران)
تاريخ دفاع92/3/7 :
نام دانشجو :علیرضا غالمی
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
استاد راهنما :دکتر اميرحسين دوايی مرکزی
عنوان رس�اله :مش��اهده و کنترل مقاوم
سيستمهای غيرخطی آفين به روش فازی-
تطبيقي-لغزش��ی و با قابليت اعمال بر روی
سيستمهای آشوبی
تاريخ دفاع92/3/8 :
نام دانشجو :محمدرضا جهانگيري
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژی
اس�تادان راهنما :دکتر محمدعلي بوترابی و
دکتر حسين عربي
عنوان رس�اله :بررس��ی تأثير متغيرهای
عملي��ات ترمومکانيک��ی ب��ر ريزس��اختار و
خواص مکانيکی سوپر آلياژ اينکونل 939
تاريخ دفاع92/3/11 :

نام دانشجو :معصومه سيفاللهي
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ی م��واد و
متالورژی
استادان راهنما :دکتر شهرام خيرانديش
و دکتر سيدحسين رضوي
عنوان رساله :اثر نسبت تيتانيم به آلومينيوم
بر رفتار فاز اتا و تأثير آن بر ريزساختار و خواص
مکانيکی سوپر آلياژ پايه آهن  -نيکل A286
تاريخ دفاع92/3/13 :

نام دانشجو :مهدی فتحی
رشته تحصيلي :مهندسی صنایع
استاد راهنما :دکتر ابراهیم تیموری
استاد مشاور :دکتر محمد مدرس یزدی
عنوان رس�اله :تعيين نقطه نفوذ سفارش
در محيط زنجيره تامين تحت شرايط تقاضا
و زمان تدارک غيرقطعي
تاريخ دفاع92/4/11 :

نام دانشجو :سحر مالزاده
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ی م��واد و
متالورژی
اس�تاد راهنما :دکتر جعفر جوادپور و دکتر
افتخاری
عن�وان رس�اله :س��نتز و بررس��ی تأثير
شيشه–سراميکهای حاوی فلوئور بر رفتار
مکانيکی و شيميايی کامپوزيتهای دندانی پليمر-سراميک
تاريخ دفاع92/3/19 :

نام دانشجو :رزا وکیلی نژاد
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
استادان راهنما :دکتر سید مجید مفیدی
و دکتر فاطمه مهدیزاده سراج
عنوان رس�اله :تاثی��ر ترکیبی ویژگیهای
کالبدی پوس��ته بنا و الگوهای تهویه طبیعی
بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی
ساختمانهای تهویه یکطرفه در اقلیم گرم و خشک شیراز)
تاريخ دفاع92/4/12 :

نام دانشجو :سیدحسام موسوی اکبرزاده
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
اس�تاد راهنم�ا :دکت��ر س��يد محم��د
هاشمينژاد
عنوان رس�اله :تحلیل االستو-آكوستيك
استوانه و کره ضخیم ناهم مرکز
تاريخ دفاع92/3/26 :

نام دانشجو :احمد رجبیان
رشته تحصيلي :مهندسی عمران
استاد راهنما :دکتر حسین غیاثیان
عنوان رساله :مدلس��ازی سانتریفیوژی
شیبهای  AGSتحت شرایط تراوش
تاريخ دفاع92/4/17 :

27

شماره  - 82بهار 92

نام دانشجو :داود شیشهبری
رشته تحصيلي :مهندسی صنایع
نام دانشجو :داوود افشاری
اس�تاد راهنم�ا :دکت��ر محمدس��عید
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
جبلعاملی
استاد راهنما :دکتر محمد صديقی
استاد مشاور :دکتر فرزین برزینپور
عنوان رساله :تنشهای پسماند در جوش
عن�وان رس�اله :مس��اله مکانیاب��ی
تس��هیالت -طراحی شبکه با در نظرگرفتن
مقاومتی آلومينيوم و تاثير پارامترهای جوش
قابلیت اطمینان سیستم
بر آن
تاريخ دفاع92/4/11 :
تاريخ دفاع92/3/19 :
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نام دانشجو :امید بیات
رشته تحصيلي :مهندسی مواد و متالورژی
استاد راهنما :دکتر عليرضا خاوندی و دکتر
رضا قاسمزاده
عنوان رس�اله :بررسی تش��کيل ترکيب
بي��ن فلزی  TiCr2از طريق احيای همزمان
اکسيدهای تيتانيم و کروم
تاريخ دفاع92/3/18 :

نام دانشجو :منيره عبدوس
رشته تحصيلي :مهندسی کامپیوتر
استاد راهنما :دکتر ناصر مزینی
عنوان رس�اله :ارايه ي��ک مدل يادگيری
تقويت��ی ب��ا نظ��ارت چن��د س��طحی در
سيستمهای چند عامله هولونی
تاريخ دفاع92/4/10 :
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نام دانشجو :مصطفي طالبي توتي
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک -طراحي
کاربردي ديناميک ،ارتعاشات و کنترل
استاد راهنما :دکتر کامران دانشجو
استاد مشاور :دکتر رضا معدولیت
عن�وان رس�اله :تحليل س��هبعدي ارتعاشات
و پديده دوش��اخگي در پوس��تههاي تقويتشده
کامپوزيتي استوانهاي و مخروطي چرخان
تاريخ دفاع92/4/31 :

نام دانشجو :حمید یزدانی
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
استادان راهنما :دكتر اصغر محمد مرادی
و دکتر سید باقر حسینی
عنوان رساله :طراحی سامانه اندازهگیری
و کنت��رل ان��رژی نهفته س��اختمان در فاز
تولید
تاريخ دفاع92/6/16 :

نام دانشجو :سيدجواد حسينينژاد
رشته تحصيلي :مهندسی صنایع
استاد راهنما :دكتر محمدسعيد جبلعاملي
استاد مشاور :دکتر سيدغالمرضا جاللي نائيني
عنوان رس�اله :ارايه مدل��ي براي جايابي
تس��هيالت ب��ر مبن��اي تحليل ريس��ک در

نام دانشجو :محمد نباتی
رشته تحصيلي :ریاضی
عن�وان رس�اله :کارب��رد تابع س��ینک،
روشهای گالرکینوهممحلیبرایحلمعادالتدی
فرانسیل
استاد راهنما :دکتر دکترجلیل رشیدینیا
استاد مشاور :دکترخسرومالکنژاد
تاريخ دفاع92/6/23 :

شرايط عدم قطعيت

تاريخ دفاع92/4/25 :

نام دانشجو :نرگس دهقانی
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
استادان راهنما :دکتر اصغر محمدمرادي
و دکتر غالمحسين معماريان
عنوان رس�اله :دس��تيابي به راهکارهاي
راهيابي جهت تسهيل خواندن فضاي داخلي
معماري (نمونه موردي؛ کتابخانه ملي ايران)
تاريخ دفاع92/4/25 :

تاريخ دفاع92/6/23 :

نام دانشجو :مطهره قرهی
رشته تحصيلي :ریاضی
استاد راهنما :دکتر مسعود هادیان دهکردی
عنوان رساله :پیچیدگی طرحهای تسهیم
راز کامل
تاريخ دفاع92/6/13 :

نام دانشجو :داوود احمديان
رشته تحصيلي :رياضي
عنوان رس�اله :روشهای عددی در حل
مدلهای قیمتگذاری اختیار آمریکایی
استاد راهنما :دکتر احمد گلبابایی
تاريخ دفاع92/6/24 :

نام دانشجو :وحید رومی
رشته تحصيلي :ریاضی
استاد راهنما :دکتر اسدا ...آقاجانی
عنوان رس�اله :بررسی رفتارهاي مجانبی
جوابهاي معادالت دیفرانس��یل غیرخطی
مرتبه دوم
تاريخ دفاع92/6/16 :

نام دانشجو :منیره نصرتی سهالن
رشته تحصيلي :ریاضی
عنوان رس�اله :بکار گیری موجکهای بی
اسپالین برای حل عددی معادالت انتگرال
و انتگرال-دیفرانسیل
استاد راهنما :خسرو مالکنژاد
استاد مشاور :دكتر جليل رشيدينيا
تاريخ دفاع92/6/23 :

نام دانشجو :خدیجه ندایی اصل
رشته تحصيلي :ریاضی

عن�وان رس�اله :ح��ل ع��ددی معادالت
انتگرال��ی فردهل��م غیرخطی با اس��تفاده از

روشهای تصویری

استاد راهنما :خسرو مالکنژاد

والدت باسعادت

حضـرت امام رضــا
مبارك باد

(ع)

فرا رسيدن بهار دانش
و آغاز سال تحصيلي 1392-93
مبارك باد

